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1. CONDICIONS GENERALS  
 

1.1 Objecte del plec i àmbit d’aplicació  

 

1.1.1 Objecte del plec  

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt de normes 

que juntament amb les establertes als plànols del Projecte, defineixen tots els requisits 

tècnics de les obres que són objecte del mateix.  

 

En general s’ha procedit a definir el més exhaustivament possible els conceptes que 

cada unitat d’obra comprèn.  

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte: 

 

- Estructurar l’organització general de l’obra. 

- Fixar les característiques dels materials a emprar. 

- Establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra. 

- Establir els assaigs i proves a realitzar. 

- Organitzar el mode i manera en què s’han de realitzar els amidaments i 

abonaments de les diferents unitats obres. 

 

Per algunes unitats d’obra es fixen condicions que complementen, modifiquen o 

concreten les citades en aquelles disposicions. En aquests casos les condicions fixades 

en el present Plec de Condicions Tècniques Particulars hauran de ser ateses 

principalment passant a considerar les corresponents de les Disposicions com 

supletòries.  

 

1.1.2 Àmbit d’aplicació  

 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del  

 

PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI 

DE DUESAIGÜES (Baix Camp). 

 

1.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no 

modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 

3/75, aprovat per OM de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 

- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE-08. 

- Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

- Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
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- Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució 

d’assaigs de materials actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments 

d’aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-

4/88, esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats els articles modificats. 

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 

1960 (adaptat pel Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 

1964). 

- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (MELC). 

- Normes UNE. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 

- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 

- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 

- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

- Normes tecnològiques de l’edificació. 

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó IET. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 

- Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 

28 d’agost de 1970). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny 

de 1980). 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del MOPU, referenciat a “Recomanacions 

sobre mescles bituminoses en calent”. 

 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 IC i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. IC. 
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Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 

pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, si estan inclosos en el Plec de 

Condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 

de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió 

Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 

dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 

termini de les obres d’aquest projecte 

 

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

tota índole promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i 

d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant 

si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director 

d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa 

aquest plec o en aquelles qüestions que no resten definides. 

 

1.3 Descripció de les obres 

 

1.3.1 Col·lectors en alta 

 

Els col·lectors projectats connectaran l’estació depuradora amb els dos punts de la xarxa 

d’aigües residuals actuals: els dos pous existents al nucli urbà de Duesaigües. El pou 

més llunyà a la depuradora es troba situat al costat sud de la carretera T-343 per on 

transcorrerà el col·lector paral·lelament a aquesta. L’altre pou es situa al costat de la 

carretera T-313. Els col·lectors discorreran parel·lels a la carretera fins a unir-se a 

l’entrada del poble. Des d’allà cmençarà el tercer i últim tram que dura les aigúes 

residuals fins a la planta dedupadora. 

 

Així doncs els futurs col·lectors s’estructuraran en tres trams diferenciats: 

 

 Tram 1: aquest tram, amb una longitud total de 305m, recull les aigües residuals 

del pou de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament 

que aboca les aigües residuals al Barranc Reial, i les porta fins al punt d’entrada 

al poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343. 

 

 Tram 2: aquest tram, amb una longitud total de 169m, recull les aigües residuals 

del pou de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament 
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que aboca les aigües residuals al Barranc dels Masos, i les porta fins al punt 

d’entrada al poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343. 

 

 Tram 3: aquest tram te una longitud total de 64m, i uneix el final dels dos trams 

anteriors amb l’estació depuradora. En el primer tram creua l’enllaç entre les 

carreteres T-313 i T-343 fins al costat de la parcel·la de l’EDAR. Discorre uns 

20m pel costat de la T-313, i es posa pel camí d’accés fins a l’interior de la 

parcel·la. 

 

1.3.2 Sistema de tractament de la planta depuradora 

 

Moviment de terres a la parcel·la de l’EDAR 

Els moviments de terres realitzats a la parcel·la de la EDAR projectada són bastant 

importants. El pendent elevat i la proximitat de la zona d’inundació fan que no sigui 

possible compensar les terres i que s’hagi de realitzar tota l’explanació en desmunt. 

Obligant així a traslladar les terres a un abocador autoritzat i pagar els cànons 

corresponents.  

 

L’estudi geològic de la zona indica que la geologia existent a la zona de l’explanació 

són gresos de gra fi amb nivells de pissarres i conglomerats, recoberts per una capà de 

terra vegetal d’entre 1 i 1,5 metres de gruix. Això fa preveure que serà necessària 

l’excavació en roca mitjançant mètodes mecànics. 

 

La naturalesa de la litologia existent permetria l’execució de talussos quasi verticals en 

la major part de casos, tot i així s’opta per executar-los amb un pendent 2H:3V per no 

córrer riscos innecessaris. 

 

Arqueta d’entrada, bypass, i desbast de gruixuts 

Arqueta prismàtica amb unes mides de 0,8x0,85x2,62 m. Amb un gruix dels murs i de 

la solera de 25 cm, i construïda de un formigó HA-30 IV+Qb. Consta d’un canal 

rectangular que comunica amb el pou de bombament i que està dotat d’un cistell 

extraïble de desbast amb una llum de 50 mm. També s’hi ubica el bypass general de la 

EDAR que és un col·lector DN400 PEAD. 

 

Arqueta o pou de bombament 

Arqueta prismàtica amb unes mides de  2,5x1,3x3,93 m. Amb un gruix dels murs de 25 

cm. I un gruix de la solera de 30., i construïda amb HA-30 IV+Qb. En ella s’ubiquen 

tres bombes (dues operatives i una de reserva) del tipus FLYGT DP 3068.180 MT, per 

elevar l’aigua a  la cota de desbast de fins. 

 

Desbast de fins 

El col·lector d’impulsió provinent del pou d’elevació porta l’aigua fins un tamís rotatiu 

autonetejant, que permet un pas de sòlids de 1 mm i té un cilindre de 0,3 m. de longitud 

i 0,38 m de diàmetre. Els sòlids són transportats amb un cargol premsa de residus fins a 

un contenidor de 600 L. 

 

L’aigua tractada surt per una canonada d’acer inoxidable DN100, fins a l’arqueta de 

repartiment. 
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Arqueta de repartiment i bypass del reactor biològic 

Seguit del desbast hi ha l’arqueta de repartiment, on hi ha un sobreeixidor i una 

canonada de polietilè que porta al reactor biològic. L’arqueta de repartiment té unes 

mides de 0,8x0,5x1,15 m, un gruix dels murs i la solera de 25cm, i està construïda amb 

HA-30 IV+Qb. 

 

Mòdul tractament biològic i decantació secundària 

El mòdul del reactor és un tanc cilíndric amb un diàmetre interior de 8,4 m. una alçada 

total de 4,5 m. (4m d’alçada útil) amb uns murs de 30 cm de gruix i una solera de 40, i 

construït amb formigó HA-30 IV+Qb. L’aeració del substrat s’aconsegueix injectant 

aire mitjançant una línia de difusors de membrana elastomèrica. Aquest aire el 

subministren bufadors d’èmbols rotatius. 

 

Al tanc del reactor també s’hi aboca la recirculació de fangs provinents de l’arqueta de 

recirculació i purga de fangs. 

 

La decantació secundària es du a terme en un decantador de forma troncocònica 

concèntric amb el mòdul del reactor biològic, es compta amb una tremuja de decantació 

estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 4,4 m. El licor mescla provinent del reactor 

biològic és conduït al centre del decantador, dins una campana deflectora que facilita la 

decantació i evita que els fangs surtin amb l’aigua clarificada. També es disposa d’un 

sistema per la recollida de sobrenadants. 

 

Arqueta d’extracció i recirculació de fangs 

L’arqueta de recirculació i extracció de fangs consta de 3 bombes submergibles. Dos 

d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 12 

m
3
/h i una alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i permet 

bombar un cabal de 12 m
3
/h i una alçada de 6 m. 

 

Sortida d’aigua tractada 

L’arqueta de sortida d’aigua tractada es troba situada al costat del tanc del reactor. Té 

unes mides de 0,55x0,43x2,86 m, el gruix dels murs i de la solera és de 25 cm. i està 

construïda amb formigó HA-30 IV+Qb. En aquesta arqueta es col·loca un sistema de 

captació d’aigua de servei per a la utilització industrial i de neteja. Aquesta canonada 

connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un extrem de la sala de bufadors. 

 

També es col·loca un tub de DN400, que va al pou de sortida on s’ajunten els bypassos 

generals i del reactor biològic. D’allà surt un tub també DN400 que comunica amb 

l’obra de sortida. L’obra de sortida es troba degudament protegida amb escollera. 

 

Sitja d’emmagatzematge de fangs 

La sitja d’emmagatzematge de fangs és de forma cilíndrica, amb un radi interior de 2,6 

m, un gruix dels murs i de la solera de 30 cm, una alçada total de 4,4 m (4 dels quals 

útils, i construïda amb formigó HA-30 IV+Qb. 

 

Edifici de control i bufadors 

Es tracta d’un edifici de mides reduïdes en el qual s’ubiquen una sala de control amb els 

quadres elèctrics i sinòptics, un lavabo, i la sala de bufadors degudament insonoritzada.  

 

L’edifici té unes mides globals de 8,3x4 m, i està construït amb HA-30 IIa.  
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A la sala de bufadors hi ha dos equips (un per aeració i un de reserva) que tenen 

l’objectiu de subministrar al tanc del reactor la quantitat d’oxígen demandada per la 

reacció d’oxidació (3,49 KgO2/h, i 3,75 KgO2/h en hora punta). 

 

L’edifici també disposa d’un polispast que serà utilitzat per mobilitzar maquinària 

pesada. 

 

1.3.3 Proves, certificacions, legalitzacions i documentació 

 

Caldrà que el constructor compleixi estrictament el que disposa el Reial Decret 

140/2003 de 7 de febrer (BOE número 45 de 21 de febrer de 2003) pel que s'estableixen 

els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i en particular l'article 14, 

de manera que aportarà certificacions de tots aquells materials que estiguin en contacte 

amb l'aigua de consum humà conforme s'ajusten a l'esmentat Reial Decret i en general a 

tota la legislació aplicable en aquest camp en particular. 

 

Tanmateix, l'explotador, abans de la posada en servei de les instal·lacions podrà realitzar 

totes aquelles proves i anàlisi que consideri oportuns, prèvia sol·licitud per escrit a la 

direcció facultativa, i si és el cas, en redactarà un informe, vinculant per a la direcció 

facultativa i que s'inclourà en el projecte d'As Built. 

 

Al finalitzar la obra, i abans de la posada en marxa de cada element, s'hauran de 

realitzar les corresponents proves de funcionament (màquines i automatitzacions) i 

estanquitat, segons els protocols que en el seu moment determini la direcció facultativa 

de les obres, o en tot cas segons proves normalitzades. Els resultats han de quedar 

reflectits en el corresponent projecte d'As Built. 

 

L'explotador realitzarà un informe abans de l'entrega de l'obra per a la direcció 

facultativa on es relacionaran tots els aspectes relatius a la Seguretat i Salut de les noves 

instal·lacions. Aquest informe s'inclourà en el projecte d'As Built i serà vinculant per a 

l'adopció de les mesures correctores necessàries. 

 

Al finalitzar les obres es lliurarà com a mínim la següent documentació: 

 

Codi font de la programació dels PLCs en suport paper degudament signat i en suport 

informàtic sense cap tipus de bloqueig, contrasenya o encriptació, per a permetre’n la 

modificació posterior el més fàcilment possible. 

 

Codi font de la programació de l'SCADA en suport informàtic sense cap tipus de 

bloqueig, contrasenya o encriptació. S'hi s'han generat noves pantalles de l'SCADA, 

s'hauran d'entregar els codis font d'aquestes per a permetre la modificació posterior el 

més fàcilment possible. Esquemes elèctrics en suport paper degudament signats i en 

suport informàtic sense cap tipus de bloqueig, contrasenya o encriptació, per a permetre 

la modificació posterior el més fàcilment possible. 

 

Tota la documentació original referent a la legalització de les instal·lacions sotmeses als 

diversos reglaments tècnics existents, incloses les actes d'inspecció de les Entitats 

Acreditades de Control. 
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Per a cada equip: Manuals de funcionament en català o castellà, depenent de la 

normativa aplicable, certificat CE i dades de la placa de característiques. 

 

Es legalitzaran totes aquelles instal·lacions que legalment sigui preceptiu, i en 

particular: Nova instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

 

1.3.4 Condicionants a considerar 

 

Caldrà tenir especial cura alhora de l'excavació, reblert i compactació a l'entorn de les 

canonades a fi de no malmetre-les. Si les canonades es malmetessin alhora de l'obra, la 

seva reparació serà a càrrec del contractista sense dret a rebre cap tipus de compensació. 

 

Cal considerar que s'està actuant en una xarxa en funcionament tot canviant-li la 

configuració de funcionament, de manera que qualsevol actuació que pugui afectar o 

interferir el subministrament s'haurà de fer d'acord amb l'explotador. 

 

1.4 Documents que defineixen les obres 

 

El present Projecte constarà dels següents documents que defineixen les obres: 

 

- MEMÒRIAI ANNEXES 

- PLÀNOLS. 

- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

- PRESSUPOST. 

 

Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres 

geomètricament, que junt amb els quadres de preus, el pressupost, el plec de Condicions 

Tècniques Particulars i la memòria constitueixen els documents contractuals. 

 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, regirà en unió de les disposicions 

que amb caràcter general i particular, s'inclouen en l'apartat 1.2. d'aquest Plec. 

 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars junt amb la resta de documents 

contractuals i molt especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició de les 

obres, en quant a la seva naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 

 

En cas de contradicció i incompatibilitat entre els plànols, quadres de preus i pressupost, 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i la memòria, prevaldrà el que es consigna 

segons l'ordre en que s'ha esmentat els diversos document. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions u errors, que s'observin en aquests documents 

per l'Enginyer Director de l'Obra o el Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament 

en l'Acta de comprovació de Replanteig. 

 

El consignat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en la memòria i o més en 

els Plànols, o viceversa, haurà d'ésser considerat com si estès exposat en tots els 

documents, sempre que la unitat d'obra estigui perfectament definida en un o altra 

document i que aquesta tingui preu en el pressupost o en els quadres de preus. 
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1.5 Direcció d'obra 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a 

càrrec d'una Direcció Facultativa encapçalada per un tècnic titulat competent. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció Facultativa de l'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i 

participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

• Els plànols del projecte. 

 

• El Plec de Condicions Tècniques. 

 

• La memòria. 

 

• Els quadres de preus. 

 

• El preu d'adjudicació i termini d'execució contractats. obre aquestes bases, 

correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 

• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 

fixació de detalls en la definició de les obres i en la seva execució, per a que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al present Projecte. 

 

• Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l'inici de les 

obres. 

 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb 

allò que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de Treball 

acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia 

Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si 

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

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

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el 

Contractista. 

 

• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

 

• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

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

 

• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada per tal segons els 

articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, pel que s'aprova 

el "Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Pública". 

 

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

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 

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

que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 

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

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 

siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós 

en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 

a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 

manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 

decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 

persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

 

1.6 Desenvolupament i control de les obres 

 

1.6.1 Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l'article 139 del Real Decret 

1098/2001, de 12 d'Octubre, pel que s'aprova el "Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Pública"; el Contractista, conjuntament amb la 

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

referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. En cas de que 

s'hagués apreciat alguna discrepància amb el que s'especifica en el projecte, es 

comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior 

formulació de plànols d'obra. 

 

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

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

 

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

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte 

i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 

prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

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

efectuats. 

 

1.6.2 Plànols d'obra 

 

Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista 

formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, 

justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons 

els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 

programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 

Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que 

ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

 

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

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
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d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 

preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

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

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com 

a denegació a la petició formulada. 

 

1.6.3 Programa de treball 

 

Prèviament a l'inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert. El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades 

que formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, 

inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 

justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

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

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

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

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 

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

les dates  en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 

de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 

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

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 

representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

 

El Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.6.4 Control de qualitat 

 

Abans de l'inici de l'obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l'obra 

que haurà d'aprovar la Direcció d'Obra. Els resultats en format de còpia original de les 

proves o assaigs s'hauran de remetre a la Direcció d'Obra. 

 

El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del 

contractista, haurà d'estar acreditat a nivell estatal o autonòmic per l'administració 

competent hi haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista realitzarà els assaigs i proves, ja sigui per pròpia iniciativa amb el vist i 

plau de la direcció de l'obra, sol·licitats per la direcció d'obra o pel promotor a través de 

la direcció de l'obra. Els assaigs podran arribar fins un màxim del dos per cent (2,0%) 

del Pressupost d'Execució Material del Projecte i el seu cost es considerarà inclòs en el 

valor del propi projecte, sense que la seva realització pugui comportar en cap cas un 

increment pressupostari ni puguin ser objecte d'abonament. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 

la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d'Obra 

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

 

La Direcció d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas l'explotador 

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

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

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada així com l'adequació al 

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

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 

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

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta per part de la Direcció d'Obra que es 

tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

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

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

1.6.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

 

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

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

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 

la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 

obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

 

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

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 

substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 

facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

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

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

 

1.6.6 Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. 

 

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

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. Serà, de la mateixa manera, obligació del 

Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que 

obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

 

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

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

aquesta cregui convenient. 
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1.6.7 Seguretat i salut al treball 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 

Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 

25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un 

"Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs. 

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de 

les obres. 

 

1.6.8 Afeccions al medi ambient 

 

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

les afeccions al medi ambient siguin mínimes i a la vegada no vulnerin la normativa 

vigent. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 

regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 

asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 

mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 

subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només 

s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 

mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 

fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 

ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats 

seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en 

la matèria. 

 

Abocadors 

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

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

1.6.9 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

 

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

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 

el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
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1.6.10 Llibre d'ordres 

 

El director de l'obra tindrà un llibre d'ordres on és donaran les ordres expresses al 

contractista, és podrà donar conformitat a les seves propostes, i a la vegada si reflectiran 

les incidències aparegudes en el desenvolupament de les obres. La única persona 

autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d'ordre és el director de l'obra o la persona que 

en el seu cas delegui. 

 

1.6.11 Preus contradictoris 

 

Quan s'introdueixin modificacions que impliquin noves unitats d'obra no definides en el 

quadre de preus número 1 del Pressupost, o en qualsevol cas amb característiques 

substancialment diferents a les que hi ha definides, els preus d'aplicació seran fixats pel 

Promotor tenint en compte la proposta de la Direcció de l'Obra. Aquesta haurà d'utilitzar 

com a base per elaborar la seva proposta els preus definits en el quadre de preus número 

1 i el quadre de preus número 2 del Pressupost, considerar els rendiments i altra 

informació continguda en la justificació de preus i si així no quedés definit el preu 

contradictori, els costos de la zona on s'executi la obra agafats a la data de l'adjudicació 

de l'obra. 

 

Serà d'aplicació l'article 146 del Real Decret 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova la 

"Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", i l'article 158 del Real Decret 

1098/2001, de 12 d'Octubre, pel que s'aprova el "Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Pública". 

 

1.7 Amidament i abonament 

 

1.7.1 Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà amb una periodicitat mínima mensual i en la forma que 

estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats 

d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

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

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

Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 

les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

En qualsevol cas s'aplicarà l'article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, pel 

que s'aprova el "Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Pública", 
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1.7.1 Abonament de les obres 

 

Preus unitaris 

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

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar 

modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment 

executades, degut a errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus número 2. 

 

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

Memòria, s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 

aquests extrems no es poden argüir com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

Altres despeses per compte del contractista 

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

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

 

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

incloses les d'accés així com de les instal·lacions provisionals. 

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

materials, la seva vigilància, seguretat i assegurança, així com les despeses 

suplementàries derivades del transport de la maquinària i materials des del punt 

de dipòsit a peu d'obra. 

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

dany, inundació o incendi, acomplint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació dels residus produïts arran de l'obra. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 

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

subministrament de l'aigua, comunicacions i energia elèctrica necessaris per a 

les obres. 

- Les despeses de demolició i retirada dels residus de les instal·lacions 

provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències 

observades, o posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Es danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres. 
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2. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS 

MATERIALS    

 

2.1 Qualitat dels materials 

 

2.1.1 Condicions generals  

 

Tots els materials que s’emprin en les obres hauran de complir les condicions que 

s’estableixen al present Plec.  

 

2.1.2 Normes oficials  

 

Els materials que quedin incorporats en l’obra i per als quals existeixin normes oficials 

establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir 

amb les normes vigents trenta (30) dies abans de l’anunci de la licitació, llevat les 

derogacions que s’especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord.  

 

2.1.3 Examen i prova dels materials  

 

L’adjudicatari està obligat a facilitar, en tot moment, l’examen  de qualsevol dels 

materials a usar en l’obra, a la Direcció de l’Obra.   

 

Igualment, i sempre que la Direcció de l’Obra ho requereixi, facilitarà la prova dels 

mateixos. I en aquest cas el Contractista haurà de subministrar als laboratoris una 

quantitat suficient de material per assajar.  

 

2.2 Materials que no compleixen les especificacions  

 

Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest 

Plec, el Contractista s’atendrà al que determini el Director d’obra conforme al previst en 

els apartats següents.  

 

2.2.1 Materials col·locats en obra (o semielaborats)  

 

Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 

especificacions corresponents, el Director d’Obra ho notificarà al Contractista.  

 

2.2.2 Materials aplegats  

 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d’Obra 

ho notificarà al Contractista per a procedir a la seva retirada.  
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2.3 Guixos i escaioles  

 

2.3.1 Definició 

 

Els guixos i escaioles utilitzats en unitats d’obra compreses dintre de l’àmbit d’aplicació 

del present Plec seran els definits en el vigent  Pliego General de Condiciones para la 

Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción.  

 

2.3.2 Envasament  

 

Els guixos i escaioles hauran d’estar secs i lliures de grumolls i s’expendran en envasos 

adequats, perquè no sofreixin cap alteració.  

 

En cada envàs hi hauran de figurar les següents dades:  

 

- Nom del fabricant o marca comercial del producte.  

- Designació del producte contingut segons el vigent Pliego General de 

Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas.  

- Pes net.  

 

2.3.3 Recepció  

 

El producte s’haurà de rebutjar si en el moment d’obrir el recipient que el contingui 

apareix humit o amb grumolls.  

 

Independentment d’aquesta primera comprovació, el Director de les obres podrà ordenar, 

prèvia a l’admissió del producte, la realització dels assajos que cregui necessaris per a la 

comprovació de les característiques especificades. Aquests assajos es realitzaran d’acord 

amb les normes UNE 7064 i UNE 7065.  

 

Aquestes comprovacions podran repetir-se, a judici del Director, durant 

l’emmagatzematge del producte, i sempre que existeixi dubte que, bé pel temps 

d’emmagatzematge, bé per les condicions del mateix, s’hagin pogut produir variacions 

en les característiques.  

 

2.3.4 Amidament i abonament  

 

L’amidament i abonament d’aquests materials es realitzarà d’acord amb l’indicat a les 

unitats d’obra de què formen part.  

 

2.4 Ciment Pòrtland  

 

2.4.1 Definició 

  

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s’obté per polvorització 

del clinker i sense més addició que la de pedra i guix natural.  
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2.4.2 Condicions generals  

 

El ciment haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la recepció de ciments RC-88. Complirà així mateix, les recomanacions i 

prescripcions contingudes en la Instrucció pel projecte i l’execució d’obres de formigó 

en massa o armat (EHE-08).  

 

2.4.3 Tipus de ciment Pòrtland  

 

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II o tipus IV i de classe 32,5 o 

superior. En el cas dels elements prefabricats el ciment serà tipus I.  

 

2.4.4 Subministrament i emmagatzematge 

  

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que haurà de figurar 

expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, 

acompanyats a cada remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions citades.  

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de 

protecció contra el vent i la pluja.  

 

El ciment s’emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per a la inspecció i 

identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegits convenientment contra la 

humitat del terra i de les parets.  

 

Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els 

diferents tipus de ciment.  

 

En el cas que s’emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s’apilaran sobre tarimes, 

separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la 

finalitat de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada 

quatre capes de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de 

l’aire a través de les pròpies piles que formen els sacs.  

 

Complirà en tot cas l’exposat en l’Article 5.2 del Plec RC-88.  

 

2.4.5 Assaigs 

  

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d’acord amb els procediments 

indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de 

ciments.   

 

2.5 Materials per a ferms i paviments  

 

2.5.1 Tot-u artificial  

 

En l’execució d’aquesta unitat d’obra es tindrà present allò establert a  la “Orden 

Circular 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes”  i a la “ Orden 

Circular 10 bis/2002, por las que se modifican parcialmente determinadas referencias al 
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ensayo de azul de metileno en las ordenes circulares 5/01 y 10/02” ,  que apareix en 

l’Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms en autovies (BOE del 5 de setembre de 

1986) així com les següents prescripcions particulars.  

 

Granulometria  

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els dos terços (2/3) de la 

fracció que passa pel tamís 0.40 UNE, en pes.  

 

Duresa  

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 35.  

 

Netedat  

L’equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35.  

 

Plasticitat  

El límit líquid serà inferior a 25 (LL<25).  

L’índex de plasticitat serà inferior a 6 (IP<6).  

L’equivalent de sorra serà superior a 25 (EA>25).  

 

2.5.2 Regs d’emprimació  

 

Definició  

Es defineix com reg d’emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa 

granular prèviament a la col·locació sobre aquesta d’una capa o tractament bituminós.  

Aquesta unitat d’obra inclou:  

 

- Preparació de la superfície existent.  

- Aplicació del lligant bituminós.  

- Eventual extensió d’un granulat de cobertura.  

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 

per dur a terme correctament l’execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

Materials 

Lligant hidrocarbonat  

El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar fixat en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, a menys que es justifiqui el contrari, haurà d’estar inclòs entre els que a 

continuació s’indiquen:  

- FM 100. Veure Article 212 del PG-3 "Betunes asfálticos fluidificados".  

- EALI, ECLI, EAI, ECI. Veure Article 213 del PG-3 "Emulsiones asfálticas".  

 

Àrids de cobertura  

Condicions generals: l’àrid de cobertura a utilitzar eventualment en regs d’emprimació 

serà una sorra natural, o procedent de matxuqueig, o mescla d’ambdós.  

 

Granulometria: la totalitat de l’àrid haurà de passar pel tamís 5 UNE.  

 

Neteja: l’àrid estarà exempt de terròs d’argila, matèria vegetal, marga u altres matèries 
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estranyes.  

 

Plasticitat: l’equivalent de sorra de l’àrid, segons la Norma NLT 113/72, haurà de ser 

superior a quaranta (40).  

 

Dotació dels materials 

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s’imprimeix 

sigui capaç d’absorbir en un període de vint-i-quatre hores (24 h.).  

 

La dotació de l’àrid serà la necessària per a l’absorció d’un excés de lligant o per a 

garantir la protecció de la imprimació sota l’acció de la circulació  

 

2.5.3 Mescles bituminoses en calent 

  

Definició  

Es defineix com a mescla bituminosa en calent (MBC) a la barreja de granulats i un 

lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d’escalfar-se primer els 

granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de 

l’ambient.  

 

En actuacions de rehabilitació superficial i/o estructural amb espessors totals inferiors a 

deu centímetres (10 cm.) i capa de rodadura amb mescles bituminoses per a les 

categories de trànsit pesat T3 i T4, l’índex de regularitat internacional (IRI) serà inferior 

a tres unitats i cinc dècimes (3,5) a la totalitat dels hectòmetres del tram. Als efectes 

d’aquesta prescripció, s’exclouen els ferms i paviments constituïts per capes granulars i 

tractaments superficials en els que l’actuació de rehabilitació consisteixi únicament en 

l’aplicació d’un altre tractament superficial (reg amb graveta o beurada bituminosa).  

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou:  

 

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

- Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d’estendre la mescla.  

- Fabricació de la mescla  tipus D-12 i G-20 d’acord amb la fórmula de treball 

proposada.  

- Transport de la mescla.  

- Estesa i compactació de la mescla garantint un gruix mínim de 6 cm per a la 

mescla D-2, i 2.5 cm per a la mescla G-20.  

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 

per a la correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular 

núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars.  

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
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Serà també obligada la presentació del certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per  ser 

utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.  

 

Lligant hidrocarbonat.  

Característiques generals pels betums asfàltics: cal que tingui un aspecte homogeni, així 

com una absència quasi absoluta d’aigua.  Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser 

consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques 

o humides.  

 

Els lligants a emprar seran BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ..................................................   6-7 mm  

- Índex de penetració (NLT-181/84) .............................................   -0.7 - +1  

- Punt de reblaniment,  anella-bola (NLT-125/84)  .......................  48ºC - 57ºC  

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .......................................  <=-8ºC  

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .................................................  >=90 cm  

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  .....................................  99,5%  

- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) ...............................  <=0,2%  

- Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) ....................................  >=235ºC  

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) .......................................  >=1,00  

- Contingut d’asfaltenos (NLT 131/72)  ........................................  >=15%  

- Contingut de parafines (NFT 66-015) .........................................  <4,5%  

 

Característiques del residu de pel·lícula fina:  

- Variació de massa (NTL-185/84) ............................................... <=0,8%  

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ................................................ >= 50% de la 

penetració original  

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ...  <=9ºC  

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  .................................................  >=50 cm 

 

A les mescles per a la capa de microasfalt el lligant serà modificat, per evitar 

lliscaments del lligant durant la fabricació, transport i estesa.  

 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 

Control de Qualitat o a la Direcció d’Obra.  

 

Granulat gruixut.  

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxuqueig i trituració 

de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 

fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.  

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.  
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El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-

149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit, aquest 

coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.  

 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a 

mescles drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de 

polit accelerat es determinarà d’acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.  

 

L’índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), 

excepte a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc.  

 

Per a les mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit de gruix petit, s’aplicarà el 

descrit al punt 2.2.1 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  

 

Granulat fi.  

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 

matxuqueig o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 

matèries estranyes.  

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 

d’entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels 

granulats.  

 

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 

Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.  

 

L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.  

 

Per a les mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit de gruix petit, s’aplicarà el 

descrit al punt 2.2.1 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  

 

Filler.  

El filler serà en un cent per cent (100%) d’aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i 

en un cinquanta per cent (50%) a la capa base.  

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:  

  

Tamís UNE                                                    % Passa 

                           0.63 mm                                                                       100 

                           0.32 mm                                                                     95-100 

                           0.16 mm                                                                     90-100 

                           0.080 mm                                                                   70-100 

 

En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 

tres per cent (3%).  

 

Per a les mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit de gruix petit, s’aplicarà el 

descrit al punt 2.2.3 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  
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 Tipus i composició de la mescla.  

 

       CONCEPTE                                                                    TRÀNSIT  

Tipus de mescla taula 232                                                            S-12  

Relació ponderal entre filler i betum                                           1.2  

Núm. de cops per cara                                                                75  

Estabilitat en Kgf mínims                                                         1000  

Deformació en mm                                                                 2 a 3,5  

% de solcs en mescla                                                               4 a 6  

% de solcs a granulats                                                                15  

% Pèrdues al Càntabre (25°C)                                                    -----  

% Pèrdues al Càntabre en humit (25°C)                                   -----  

 

Per a la fabricació del microaglomerat s’emprarà un lligant modificat B-60/70 amb 

l’addicció d’elastòmer.  

 

El percentatge mínim de lligant sobre granulats serà del 5,5% i un 0,3% d’elastòmer.  

El fus granulomètric dels granulats serà el següent:  

 

 

2.6 Acer corrugat per a armadures  

 

2.6.1 Classificació i característiques  

 

L’acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades.  

Tots els acers de les armadures acompliran les condicions de l’Article 31 i 32. de la 

"Instrucción del Hormigón estructural (EHE-08)" i les normes de la Instrucció HA 61 

de l’Institut Eduardo Torroja.  

 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, 

classificats per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i 

manipulació. Es prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a 

l’oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang.  

 

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-08.  

 

Els control de qualitat a realitzar seran el corresponent a un "Control a Nivell Normal", 

Article 71 de l’EHE-08.  

 

Totes les partides arribaran a obra perfectament identificades i acompanyades del 

corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la factoria 

siderúrgica.  

Tamisos UNE   (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 

% passa 100 97-75 40-25 35-20 25-12 10-7 
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2.7 Malles electrosoldades 

 

2.7.1 Classificació i característiques  

 

Les malles electrosoldades per a elements resistents de formigó armat es presenten 

rectangulars, constituïdes per barres soldades a màquina. Aquestes malles han 

d’acomplir les condicions prescrites en UNE 36.092/1/79. En els panells les barres es 

disposaran aïllades o aparellades. Les separacions entre eixos de barres, o en el seu cas 

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.  

 

2.7.2 Característiques mecàniques. Assaig de tracció  

 

Les malles electrosoldades acompliran les condicions de la següent taula:  

 

L’assaig de tracció corresponent a barres de malles electrosoldades es realitzarà sobre 

una proveta que tingui al menys una barra transversal soldada.  

 

Els assaigs de doblegament i desdoblament hauran de complir les condicions indicades 

en la Taula 31.2.b de l’EHE-08.  

 

Les barres, abans de ser soldades per fabricar la malla, acompliran la condició de 

doblegat simple sobre mandrí de 4 diàmetres en l’acer B-500 T i de 5 diàmetres en B 

600 T.  

 

Es prohibeix la soldadura en obra de les barres d’acer trefilat.  

 

A les barres corrugades d’acer trefilat se’ls exigeix a més les condicions d’adherència 

de l’article 31 i 32 de l’EHE-08, garantides mitjançant homologació.  

 

Realitzar l’assaig de desenganxament de les barres de nus, la càrrega de 

desenganxament 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.  

 

2.7.3 Control de Qualitat  

 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a utilitzar en armadures perquè les seves 

característiques s’ajustin a l’indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE-08.  

 

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell 

Normal", Article 90 de l’EHE-08.  

Designació de 
les barres 

Límit elàstic 
fy (kp/cm) 

Càrrega 
unitària 

(kp/cm2) 

Allargament de 
trencament (%) sobre 
base de 5 diàmetres 

Relació en 
assaig f/fy 

B 500 T 5100 5600 8 1,03 



Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) 

Plec de Condicions Tècniques 

Autor: Arnau Torra Trepat 

44 

 

2.8 Acer inoxidable  

 

2.8.1 Característiques 

  

L’acer inoxidable a emprar en elements submergits o en contacte amb aigües residuals 

serà d’acer austenític AISI 316 Ti (tipus F-3535 de la Norma UNE 36016), llevat 

especificació concreta en contra, en altres apartats. Quan l’acer inoxidable no s’hagi de 

trobar en contacte amb aigües residuals o submergit s’emprarà acer AISI 304 (Tipus F-

3504 de la Norma UNE 36016).  

 

Les peces d’acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles, per evitar confusions 

en el seu ús.  

 

Les impureses de l’acer del tipus ressenyat estaran compreses entre els següents 

percentatges:   

 AISI 304                               AISI 316 Ti  

Carboni                        0,080 màxim                    0,080 màxim  

Silici                  1,00 màxim                      1,00 màxim  

Manganès              2,00 màxim                    2,00 màxim  

Níquel                 8-10,5 %                          10-14 %  

Crom                    18 - 20 %                          16-18%  

Sofre                   0,030 màxim                  0,030 màxim  

Fòsfor                  0,045 màxim                    0,045 màxim  

Molibdè  2 - 3 %  

Titani                     5x contingut en carboni 

mínim 

 

Tanmateix, presentarà les següents característiques mecàniques:  

 

 AISI 304    AISI 316 Ti                 

Límit elàstic romanent 0,2%  20 kg/mm
2
     22 kg/mm

2
  

Resistència ruptura    50 kg/mm
2
         50/70 kg/mm

2
  

Allargament mínim  40 %             35 %  

Mòdul d’elasticitat      20.300 kg/mm
2
       20.300 kg/mm

2
  

 

2.8.2 Control de Qualitat 

 

El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de 

composició química i característiques mecàniques i controlarà la qualitat de l’acer 

inoxidable perquè el material subministrat s’ajusti a l’indicat en el present Plec i en la 

Normativa vigent.  

 

2.8.3 Acers inoxidables per a aparells de recolzament.  

 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d’un dels tipus F.8401, 

F.8402 o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74.  

 

Els límits màxims en la seva composició química s’ajustaran a allò indicat a la taula 

254.1 del PG3.  
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Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del 

PG3.  

 

Els valors d’aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després 

d’haver estat sotmès al tractament tèrmic que s’especifica a continuació.  

 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre’s a un 

tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.  

 

Les característiques mecàniques es determinaran d’acord amb les normes UNE 7017, 

UNE 7262 i UNE 7290.  

 

2.9 Acer laminat per a estructures metàl·liques 

  

2.9.1 Característiques 

  

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en 

xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 

36080-73.  

 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 

laminació.  

 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de 

colada, o sobre producte acabat, seran els que s’indiquen a la taula 250.1 del PG3.  

 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques 

mecàniques que s’indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es 

determinaran d’acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.  

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs 

de recepció.  

 

Les xapes A-52d hauran de disposar d’un certificat de control amb indicació del nombre 

de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent 

resistència.  

 

Igualment les xapes s’examinaran per ultrasons d’acord amb UNE 7278 mitjançant 

control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d’estar classificats com a grau A 

d’acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en 

qualsevol anomalia.  

 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l’u per cent (1%) entre radis màxim i 

mínim. La fletxa serà menor d’un quatre-centè de la seva longitud.  

 

Els productes laminats s’ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a 

les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 

36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 

36560-73.  
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Els acers laminats per a estructura metàl·lica s’emmagatzemaran de manera que no 

quedin exposats a una oxidació directa, a l’acció d’atmosferes agressives, ni es taquin 

de greix, lligants o olis.  

 

2.9.2 Control de qualitat 

  

El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de 

composició química i característiques mecàniques i controlarà la qualitat de l’acer 

inoxidable perquè el material subministrat s’ajusti a l’indicat en el present Plec i en la 

Normativa vigent.  

 

2.10 Galvanitzats 

  

2.10.1 Característiques 

  

Es defineix com a galvanitzat, a l’operació de recobrir un metall amb una capa adherent 

de zenc que la protegeix de l’oxidació. 

 

Tipus de galvanitzat.  

La galvanització d’un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un 

bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.  

 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb la 

massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per 

decímetre quadrat (g/dm 2 ) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 

(14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en 

calent", i a continuació s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat 

per unitat de superfície.  

 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran 

amb la lletra "z", seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la 

capa dipositada.  

 

Execució del galvanitzat.  

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.  

Per a la galvanització en calent, s’empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 

37302.   

 

Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot 

"zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material 

s’indica a la Norma UNE 37302.  

 

Aspecte.  

L’aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 

discontinuïtat en la capa de zenc.  
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A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple 

vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície.  

 

Adherència.  

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment en sotmetre la peça 

galvanitzada a l’assaig d’adherència indicat al MELC (Mètode d’Assaig del Laboratori 

Central) 8.06a "Mètodes d’assaig de galvanitzats".  

 

Massa de zenc per unitat de superfície.  

Realitzada la determinació d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre 

quadrat (6 g/dm
2
). 

  

Continuïtat del revestiment de zenc.  

Galvanitzat en calent: realitzat l’assaig d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 

després d’haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

  

Gruix i densitat del revestiment.  

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l’assaig d’acord amb allò 

indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres.  

 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams 

per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm ).  

 

2.10.2 Control de qualitat 

  

Certificat d’homologació de l’establiment del productor del galvanitzat i del material.  

  

2.11 Filferro de lligar  

 

2.11.1 Característiques 

  

El lligat de les armadures es realitzarà amb filferros d’acer (no galvanitzat) d’1 mm de 

diàmetre, com a mínim.  

 

L’acer tindrà una resistència mínima al trencament a tracció de 35 kg/mm
2
 i un 

allargament mínim de trencament del 4%.  

 

2.11.2 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 Tn o fracció.  
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Per cada lot d’una Tn 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 

número de plegats obtinguts és igual o major que tres.  

 

2.12 Elèctrodes per soldar 

  

2.12.1 Condicions generals 

  

Els elèctrodes a emprar en soldadura manual a l’arc elèctric seran d’una de les qualitats 

estructurals definides a continuació.  

 

Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials no inclosos entre els 

ressenyats, així com els fundents destinats a operacions de soldadura automàtica amb 

arc submergit, es fixen en el present Plec, en el que, tanmateix s’assenyalen els 

procediments de comprovació de les unions executades.  

 

Els elèctrodes hauran de preservar-se de la humitat, i en especial els de revestiment 

bàsic, els quals hauran d’emprar-se completament secs pel que es conservaran en forns 

d’assecament fins al moment de la seva utilització.   

 

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

 

Per soldar armadures d’acer corrugat s’empraran exclusivament elèctrodes bàsics de baix 

contingut en hidrogen.  

 

2.12.2 Control de Qualitat  

 

S’efectuaran assaigs de trencament a tracció, d’allargament, resistència i químics 

d’acord amb la norma UNE-14022.  

 

La quantitat d’assaigs serà d’un per a cada lot d’elèctrodes, definint com a tal:  

- El conjunt d’elèctrodes produït d’una mateixa combinació de colada de metall i 

revestiment.  

- La quantitat d’elèctrodes d’un tipus i mides produïda en un període continu de 

24h, sense excedir de 20 Tn.  

 

2.13 Elements de fosa 

  

2.13.1 Foneria gris  

 

La foneria serà gris, no granelluda, de segona fusió, eutectoide o hipoeutectoide i de gra 

fi i homogeni.  

 

La càrrega de trencament serà com a mínim de 1.500 kp/cm
2
, obtinguda amb provetes i 

mètodes d’assaig definits en la Norma UNE 36.111.  
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2.13.2 Foneria dúctil 

  

Es defineix com a foneria nodular o dúctil aquella en la que el carboni cristal·litza en 

nòduls en lloc de fer-ho en làmines.  

 

La foneria dúctil a emprar en les obres tindrà les següents característiques, llevat 

especificació concreta en contra en altres apartats.  

- Tensió de trencament: 43 kg/mm
2
 

- Deformació mínima en trencament: 10%  

 

2.13.3 Tapes de registre  

 

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 de 600 mm per a les 

tapes circulars.  

 

Les tapes a col·locar en vials hauran de resistir una càrrega de trànsit com a mínim de 40 

Tn sense presentar fissures.  

 

Les tapes hauran de ser estanques a la infiltració exterior. A fi d’evitar el colpejament de 

la tapa sobre el marc degut al pes del trànsit, el contacte entre ambdós es realitzarà per 

mitjà d’un anell de material elastomèric que, a més de garantir l’estanqueïtat de la tapa, 

absorbirà les possibles irregularitats existents en la zona de recolzament.  

 

Les zones de recolzament 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 altre sistema equivalent 

emprant compostos de quitrà (norma BS 4164), aplicats en calent 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.  

 

2.13.4 Control de Qualitat 

  

Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d’acord amb l’establert en les 

normes DIBN 1229 o BS 497, Part 1.  

 

L’acceptació dels elements de fosa estarà condicionada per la presentació dels 

corresponents certificats de garantia del fabricant. 

 

2.14 Aigua a emprar en beurades, morters i formigons 

 

2.14.1 Condicions generals  

 

L’aigua a emprar haurà de complir amb l’especificat en l’EHE-08.  
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Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a 

dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i 

resistència d’obres semblants a les que es projecten.  

 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s’hauran 

d’analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s’alteren perjudicialment 

les propietats exigibles al formigó, s’hauran de desestimar les que no compleixin una o 

diverses de les condicions següents:  

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7.234)    5,15 g per litre  

- Substàncies dissoltes (UNE 7130)    (15.000 ppm)  

 

2.15 Condicions generals dels àrids 

  

Els àrids per a formigons hauran de complir amb l’especificat en l’article 28 de l’EHE-

08, complementat amb els requeriments d’aquest plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars.  

 

Els àrids s’extreuen preferentment graveres de riu, classificant-se i recollint-se segons 

pla prefixat d’acord amb la Direcció d’Obra. A criteri de la mateixa es permetrà o no 

l’ús d’àrids procedents de pedreres.  

 

Segons els resultats de les anàlisis que es realitzen i en el cas d’existència de 

concentracions potencialment perilloses de S04, s’emprarà el tipus de ciment adient per 

evitar fenòmens d’agressió. 

 

Per a la utilització d’àrids calcaris d’altre procedència, el Contractista haurà de presentar 

les dades relatives a la mateixa, amb assaig i anàlisi de la pedra, realitzat per elaboració 

homologada, així com una determinació de la quantitat explotable i sistema d’explotació 

de la mateixa per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra.  

 

2.15.1 Àrid gruixut per a formigons 

  

Definició  

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda 

retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050).  

 

Condicions Generals  

L’àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del 

mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes la utilització dels quals 

hagi estat sancionat per la pràctica.  

 

En tot cas, l’àrid es composarà d’elements nets, sòlids resistents, d’uniformitat raonable, 

exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més a més les 

condicions exigides en la “Instrucción del hormigón estructural” (EHE-08).  
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Manipulació i emmagatzematge  

Els materials de diferents procedències s’emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, 

així com també les reserves de diverses mides i sempre de manera tal que no es pugui 

barrejar els diferents tipus.  

 

L’examen i aprovació o no, de la utilització d’un àrid determinat, es farà després 

d’acabat el procés d’extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per 

a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l’Enginyer Encarregat podrà 

rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin 

materials amb una falta d’uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent 

de les seves característiques.  

 

Composició granulomètrica  

Complirà les condicions de la “Instrucción del hormigón estructural”  (EHE-08).  

 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l’u per cent (1%) 

en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). La mida màxima dels àrids no haurà 

d’excedir dels 20 mm.  

 

Qualitat  

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gros no excedirà dels 

límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra:  

Sòls d’argila:  

- Vint-i-cinc centèsimes per cent màxim (0,25%) (UNE 7.133).  

Partícules toves:  

- Cinc per cent (5%), màxim (UNE 7.134).  

- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que sura en un líquid el pes 

específic del qual és de dos (2) grams per cm
3
, ú per cent (1%), màxim (UNE-

9224). 

- Composats de sofre expressats com SO4 i referits a l’àrid sec ú coma vint per 

cent (1,20%), màxim (UNE 7245)  

 

L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 

amb els alcalins que contingui el ciment (UNE 7137).  

 

Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en 

cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, 

respectivament (UNE 7238). El coeficient de qualitat, mesurat per l’assaig de "Los 

Angeles", serà inferior a quaranta (40).  

 

Assaigs  

Les característiques de l’àrid gros a utilitzar en obra és comprovaran abans de la seva 

utilització. 
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2.15.2 Àrids fins per a morters i formigons 

  

Definició  

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d’àrid mineral que 

passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050).  

 

Condicions generals  

L’àrid fi a utilitzar i formigons serà preferentment de sorra natural o bé de sorra 

procedent de matxuqueig.  Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  

estables i resistents.  

 

Les sorres artificials s’obtindran de pedres que hauran d’acomplir els requisits exigits 

per l’àrid gros a utilitzar en formigons.  

 

Compliran a més les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural  (EHE-

08). 

 

Manipulació i emmagatzematge  

Se seguiran les mateixes prescripcions indicades en l’apartat 214.2.2 per àrids grossos a 

utilitzar en formigons.  

 

Composició granulomètrica  

Complirà les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural(HE-98).  

 

Qualitat  

La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits 

que es relacionen a continuació, referits en tant per cent al pes total de la mostra:  

- Terrossos d’argila: Ú per cent (1%), màxim (UNE 7133). 

- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050: Cinc per cent (5%), màxim (UNE 

7135).  

- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7050 i que sura en un líquid de pes 

específic igual a dos (2) grams per cm
3
: Cinc dècimes per cent (0,5%), màxim 

(UNE 7244).  

- Composats de sofre expressats com SO4, i referits a l’àrid sec: Ú coma vint per 

cent (1,20%), màxim (UNE 7245).  

 

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment 

amb els àlcalis del ciment  (UNE 7137).  

 

No s’utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que 

produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 7082).  

 

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en cinc 

(5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%) 

respectivament (UNE 7238).  
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Assaigs  

Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització  

 

2.15.3 Àrids en peces prefabricades  

 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els 

següents:  

- Sorres d’origen calcari: grandària de 0 a 3 mm en naturals ó grandària de 3 a 

6mm en artificials  

- Gravetes silícies: grandària de 6 a 12 mm en artificials  

- Gravetes silícies grandària de 12 a 20 mm en artificials  

 

2.16 Morters de ciment  

 

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

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

propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per l’Enginyer 

Director. 

  

2.16.1 Materials 

 

Ciment  

Veure  "Ciment Pòrtland". S’emprarà generalment ciment Tipus II.  

 

Aigua  

Veure "Aigua a utilitzar en morters i formigons".  

 

Àrid fi  

Veure "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons".  

 

Tipus i dosificacions  

Per a la seva utilització en les diverses classes d’obra, s’establiran els següents tipus de 

morters de ciment Pòrtland:  

- M 80 per fàbriques de maó i maçoneria; Relació ciment/sorra 1:4 (NBE-FL90). 

Resistència mínima a compressió 80 kg/cm
2
 

- M 160 per fàbriques de maó especial, empedrats i voreres i assentament de peces 

prefabricades; Relació ciment/sorra 1:3 (NBE-FL90). Resistència mínima a 

compressió 160 kg/cm
2
 

 

L’Enginyer Director podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les 

circumstàncies de l’obra ho aconsellin.  
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2.17 Formigons hidràulics 

 

2.17.1 Definició  

 

Es defineixen com formigons hidràulics els materials formats per barreja de ciment, 

aigua, àrid fi, àrid gros, i eventualment productes d’addició que al prendre’s i endurir-se 

adquireixen una notable resistència.  

 

2.17.2 Materials 

  

Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els 

articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per ells es 

fixen en els esmentats articles.  

 

En particular no es podrà fer servir ciment tipus ARI en la fabricació de peces 

prefabricades. 

  

2.17.3 Condicions Generals 

  

Els formigons compliran les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-08). 

 

2.17.4 Tipus 

  

Per la seva utilització en les diverses classes d’obra, i d’acord amb la resistència 

característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres 

(15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d’alçada, s’establiran els tipus de 

formigó que s’indiquen en la taula següent:  

 

FORMIGÓ TIPUS                  fck  A COMPRESSIÓ  

                                                         (N/mm
2
)  

   HM-20                                               20  

   HA-25                                                25  

   HA o P -30                                         30  

   HA o P -35                                         35  

   HA o P -40                                         40  

   HA o P -45                                         45  

 

2.17.5 Dosificacions  

 

La dosificació dels materials es fixarà, per cada tipus de formigó, tenint en compte la 

seva missió posterior, havent d’ésser en tot cas, acceptada per l’Enginyer Director.  

 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de 175 kg pels formigons en massa 

i de 300 kg pels formigons armats.  

 

En la dosificació d’aigua es tindrà en compte la quantitat d’humitat dels àrids per 

efectuar la correcció deguda.  
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La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà 

sempre en pes, amb l’única excepció de l’aigua de dosificació de la qual farà en volum.  

- Dosificació del ciment. La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre 

cúbic.  

- Dosificació dels àrids. La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms 

per metre cúbic.  

- Dosificació de l’aigua. La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. 

  

2.17.6 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

  

En cas de que el formigó no es pugui subministrar des de central, i aquest es fabriqui en 

obra, la posada en marxa del formigó no s’haurà d’iniciar fins que s’hagi estudiat i 

aprovat la seva corresponent fórmula de treball.  

 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar; la 

classe i mida màxima de l’àrid gros, la consistència del formigó i els continguts en pes 

de ciment, àrid fi i àrid gros i en volum d’aigua, tot això per metre cúbic de barreja. 

Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents:  

- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.  

- El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d’àrids.  

- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d’aigua.  

 

En tot cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assajos previs la fórmula 

de treball proposada. L’Enginyer Director, si no tingués experiència prèvia sobre la 

bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assajos característics 

(EHE-08). Els resultats d’aquest control seran condicionants de l’acceptació de la 

fórmula proposada.  

 

La fórmula que finalment es triï pel revestiment haurà, però, de tenir en compte els 

següents punts:  

- El ciment pòrtland a utilitzar respondrà als punts 2.3 d’aquest plec.  

- Les sorres seran preferentment de riu o procedents de planta de matxuqueig 

sempre que compleixin amb tots els requeriments necessaris. 

- La mida màxima d’àrid serà 20 mm. Les graves, a judici de la direcció d’obra, 

podrà ser de pedrera.  

- La consistència del formigó serà plàstica de manera que la seva treballabilitat 

sigui adient sense que això dificulti la seva correcta col·locació.  

- El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m
 3

  en els formigons en massa i de 

300 kg/m
3
  en els  formigons armats.  

- La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55. En cap cas superarà la relació 

0,55 si no ho accepta expressament la Direcció d’Obra.  

- Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de 

sorres rentades sobre el pes total d’àrids. D’aquestes un 60% serà menor de 2 mm 

i un 40% entre 2 i 6 mm.  

- La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm
2
en el revestiment 

amb peces prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a 
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obra.  

- Es podrà recórrer a l’addició de productes airejants per tal d’aconseguir una bona 

treballabilitat del formigó mantenint l’aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es 

farà ús preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o 

similar.  

- En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 

sintètiques.  

 

2.17.7 Docilitat del Formigó 

  

La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb els mètodes previstos de posada 

en obra i compactació, el formigó embolcalli les armadures sense solució de continuïtat 

i ompli els encofrats sense que es produeixin fuites. La docilitat del formigó es valorarà 

determinant la seva consistència segons la Norma UNE 7103.  

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d’Abrams 

seran les següents:  

 

CONSISTÈNCIA   ASSENTAMENT EN CM       TOLERÀNCIA EN CM  

Seca                                       0    0  

Plàstica                                          3 - 5                   + - 1  

Tova                                                6 - 9                          + - 1  

Fluida                                          10 - 15                       + - 2  

 

Sempre es limitarà l’article 83 de la instrucció EHE-08 i estarà en funció del sistema de 

col·locació a obra.  

 

Els albarans dels subministradors tindran caràcter contractual quant a tipus i quantitat de 

ciment, consistència i docilitat.  

 

2.17.8 Assaigs 

  

En principi es consideren com a mínim necessaris els següents assajos:  

- Formigons fins a 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 4 provetes 

cada 200 m
3
.  

- Formigons de més de 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 8 

provetes diàries per a produccions total superiors a 50 m
3
 /dia i sèries de 4 

provetes per a produccions totals inferiors a 50 m
3
 /dia.  

 

Els resultats de resistència amb aquest tipus de curat tindrà el mateix tractament que els 

obtinguts amb el curat que s’indica a la norma UNE.  

 

2.18 Additius per a formigons i morters 

  

2.18.1 Definició 

  

S’anomena additiu per a formigó i morter a un material diferent de l’aigua, dels àrids i 

del conglomerant, que s’empra com a ingredient del morter i formigó i s’afegeix a la 
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barreja immediatament abans o durant l’amassat, amb la finalitat de millorar o 

modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del 

formigó o morter. 

  

2.18.2 Ús  

 

L’addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat, encara 

que fos per desig del contractista i al seu compte, no podrà fer-se sense autorització 

expressa de la Direcció d’Obra, que podrà exigir la presentació d’assaigs o certificació 

de característiques a càrrec d’algun Laboratori Oficial, en els que es justifiqui, que la 

substància agregada en les proporcions previstes produeix l’efecte desitjat sense 

pertorbar excessivament les restants característiques del formigó o morter ni representar 

un perill per a les armadures.  

 

Si pel contrari, fos la Direcció d’Obra la que decidís l’ús d’algun producte additiu o 

corrector, el Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali 

aquella i les despeses que 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.  

 

2.18.3 Condicions generals 

  

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

- Hauran 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 assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de 

conglomerant, i els àrids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural, que 

hagi d’emprar-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 tanmateix el color es mantindrà variable.  

- No es permetrà l’ús d’additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, 

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

quantitats superiors als límits equivalents per una unitat de volum de formigó o 

morter que es toleren en l’aigua d’amasat. S’exceptuaran els casos extraordinaris 

d’ús autoritzat del clorur càlcic.  

- La solubilitat en l’aigua ha de ser total qualsevulla que sigui la concentració del 

producte additiu.  

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

productes siderúrgics, inclòs a llarg termini. 

- Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest 

últim cas ha de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l’estabilitat 

necessària per assegurar l’homogeneïtat de la seva concentració al menys durant 

deu (10) hores.  

- Perquè pugui estar autoritzat l’ús de qualsevol additiu químic és condició 

necessària que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies 
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actives i les inerts que entren en la composició del producte.  

 

2.18.4 Classificació dels additius 

  

Els additius es classifiquen en dos grans grups: 

1) Additius químics.  

2) Productes d’addició mineral: putzolànics o inerts.  

 

Els additius químics són productes que, en molt petita proporció ponderal respecte de la 

dosificació del ciment, s’addicionen a la mescla del morter i formigó en el moment de 

l’amassat, i al mateix temps es classifiquen en:  

- Airejants  

- Plastificants, purs o d’efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

- Retardadors de la presa. 

- Acceleradors de la presa.  

- Colorants.  

- Altres additius químics.  

 

Airejants  

Els airejants són additius que tenen la funció d’estabilitzar l’aire cloït en la massa del 

formigó o morter fresc durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran 

quantitat de bombolles de mida microscòpica homogèniament distribuïdes en tota la 

massa.  

 

La finalitat principal de l’ús d’airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra 

els efectes del gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del 

formigó fresc, i reduir la seva tendència a la segregació.  

 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 

sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids 

del petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos, resinosos o les seves sals, sals 

orgàniques dels àcids alquilsulfònics.  

 

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

airejants compliran les següents condicions:  

a) No s’admetrà l’ús d’airejants a base de pols d’alumini, ni de peròxid d’hidrògens.  

b) No es permetrà l’ús d’airejants no compensats, que puguin produir oclusions 

d’aire superiors al 5%, encara en el cas d’errades de fins a un 25% en la dosi de 

l’airejant.  

c) Únicament s’empraran airejants que produeixin bombolles de mida uniforme i 

molt petit, de 50 a 250 micres.  

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

e) Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó o morter.  

f) A igualtat dels altres components del formigó, la presència d’airejants no minvarà 

la resistència del formigó a compressió als 28 dies, en més del 4% per cada 1% 

d’augment d’aire cloït, mesurat amb l’aparell de pressió pneumàtica.  

g) No es permetrà l’ús d’additius airejants generadors d’escuma, per reduir 
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considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d’aplicació 

en els casos especials d’execució d’elements de morter porós o de formigó 

cel·lular.  

 

Plastificants  

S’anomenen plastificants als additius per a morters i formigons compostos de 

substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua 

degut a que la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les 

superfícies a on està absorbida, i per l’altra és hidròfila, el que facilitat el mullat dels 

grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, 

i la segona és netament polar.  

 

Els plastificants, a més de complir les condicions generals per a tots els additius químics 

establerts en el present Plec, compliran les següents:  

a) Seran compatibles amb els additius airejants per absència de reaccions químiques 

entre plastificants i airejants, quan hagin d’emprar-se junts en un mateix formigó.  

b) El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i 

dels productes siderúrgics, inclòs a llarg termini.  

c) No han d’augmentar la retracció de presa.  

d) La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 

dosificació del ciment (menys de 1,5%) del pes del ciment.  

e) Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 

perjudicials per a la qualitat del formigó.  

 

Retardadors de la presa 

Són productes que s’empren per retardar la presa del formigó per diversos motius: 

temps de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts de presa en el 

formigonat d’elements de grans dimensions, per a vàries capes de vibració.  

 

L’ús de qualsevol producte retardador de la presa no ha de disminuir la resistència del 

formigó a compressió als 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 

aquest.  

 

Acceleradors de la presa  

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 

enduriment del formigó o morter, amb la finalitat d’obtenir elevades resistències 

inicials.  

 

S’empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un 

ràpid desencofrat o posada en càrrega.  

 

Degut als efectes desfavorables que l’ús d’acceleradors produeix en la qualitat final del 

formigó, únicament està justificat el seu ús en casos concrets molt especials, quan no 

són suficients altres mesures de precaució contra les glaçades, tal com: augment de la 
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dosificació del ciment, ús de ciments d’alta resistència inicial, proteccions de cobriment 

i calefacció, de prolongada duració.  

 

L’ús d’acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i 

posada en obra de formigó, però en cap cas justifica la reducció de les mesures de 

precaució establertes per al formigonat en temps fred.  

 

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 granulat:  

- Clorur càlcic mínim                                                               94,0 % en pes  

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

- Impureses, incloent-hi clorur magnèsic 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 magnèsic, màxim                      2,0 % en pes  

- Aigua, màxim                                                                          10,5 % en pes  

 

  

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’ús de qualsevol accelerador i especialment del clorur càlcic s’acompliran les 

següents prescripcions:  

a) És obligatori realitzar, abans de l’ús de l’accelerador, reiterats assajos de 

laboratori i proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin 

d’emprar-se en l’obra, suficient per determinar la dosificació estricta de l’additiu 

i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.  

b) El clorur càlcic s’ha de dissoldre perfectament en l’aigua d’amasat abans de ser 

introduït en la formigonera.  

c) El temps d’amasat en la formigonera ha de ser suficient per garantir la distribució 

uniforme de l’accelerant en tota la massa.  

d) El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius 

airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i 

introduir-se per separat en la formigonera.  

e) El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s’utilitzen ciments d’alt 

contingut d’àlcalis.  

f) El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el 

Tamís Escates Granulat 

9,52 mm (3/8") 100 100 

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

0,84 mm (núm. 20) 0-100 0-100 
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conglomerant o en el terreny.  

g) No es permetrà l’ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en 

paviments de calçades.  

h) Està absolutament prohibit l’ús de clorur càlcic en el formigó pretesat.  

 

Altres additius químics  

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment esmentats en el 

present article i que s’empraran en l’elaboració de morters i formigons per intentar la 

millora d’alguna propietat concreta o per facilitar l’execució de l’obra.  

 

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

 

Hidròfugs  

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s’utilitzaran, degut al dubtós de la seva 

eficàcia en comparació amb els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la 

seva utilització.  

 

Queden exclosos de l’anterior prohibició els additius que  en realitat són simples 

accelerants de la presa, encara que en la seva denominació comercial s’utilitzi la paraula 

"hidròfug" o impermeabilitzants, però el seu ús ha de restringir-se a casos especials de 

morters, en enlluiments sota l’aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que 

hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de manantials o filtracions 

mitjançant arrebossades i entubats de l’aigua i en altres treballs provisionals o 

d’emergència a on sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a 

resistència, retracció o durabilitat.  

 

Curing compounds  

Els "curing compounds" son additius per millorar la cura del formigó o morter per 

protegir el formigó fresc contra l’evaporació i la microfissuració.  

 

L’ús d’additius per la cura no disminuirà en res les precaucions per formigonat en temps 

calorosos.  

 

Anticongelants  

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’accelerants de presa, de 

manera que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.  

 

Desencofrants  

Els productes utilitzats com a desencofrants seran productes provats per aquest ús i en 

cap cas podran produir efectes perjudicials en la qualitat intrínseca, ni en l’aspecte 

extern del formigó.  

 

En la fabricació de peces prefabricades s’emprarà desencofrant especial per motlles 

metàl·lics.  
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2.18.5 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 el present Plec i en la Instrucció EHE-08.  

 

Abans de començar l’obra, es comprovarà en tots els casos l’efecte de l’additiu sobre les 

característiques de qualitat del formigó. 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 emprat siguin els 

acceptats pel Director d’Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del 

Fabricant de cada partida que certifiqui l’acompliment dels requisits indicats en els 

documents assenyalats en el primer paràgraf del present apartat.  

 

2.19 Fustes, encofrats, estintolaments, cindris i estrebades 

  

2.19.1 Característiques de la fusta d’obra 

 

La fusta per estrebades, estintolaments, cindris, bastides, encofrats i altres mitjans 

auxiliars haurà d’acomplir les condicions següents:  

- Procedir de troncs sans tallats en saó.  

- Haver estar dessecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja, durant no menys de 

dos (2) anys.  

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

- Estar exempta d’esquerdes, llúpies i berrugues, taques o qualsevol altre defecte 

que perjudiqui la seva solidesa i resistència. En particular, contindrà el menor 

nombre possible de nusos, els quals, en tot cas, tindran un gruix inferior a la 

setena part (1/7) de la menor dimensió de la peça.  

- Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades, i paral·leles a la major 

dimensió de la peça.  

- Presentar anells anuals d’aproximada regularitat.  

- Donar so clar de percussió. 

  

2.19.2 Forma i dimensions 

  

La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per a garantir la seva 

resistència i cobrir el risc d’accidents.  

 

La fusta de construcció escairada serà de fusta acabada a serra, d’arestes vives i plenes.  

No es permetrà en cap cas l’ús de fustes sense decorticar.  
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2.19.3 Encofrats 

  

Definició  

Es defineix com encofrat l’element destinat a l’emmotllament "in situ" de formigons. 

Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per això darrer el que queda embegut dintre 

del formigó o en el parament exterior contra el terreny o rebliment.  

 

Tipus d’encofrat i característiques  

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’utilitzi. D’altra banda 

l’encofrat pot ser fix o lliscant.  

 

De fusta  

La fusta que s’utilitzi per a encofrats haurà d’acomplir les següents característiques de 

l’Apartat 286.1 i 286.2 del present Plec.  

 

Metàl·lics  

Els acers i materials metàl·lics per a encofrats hauran d’acomplir les característiques de 

l’Apartat 255 del present Plec.  

 

Lliscants  

El Contractista, en cas d’utilitzar encofrats lliscants, sotmetrà a la Direcció d’Obra, per a 

la seva aprovació l’especificació tècnica del sistema que es proposa utilitzar.  

 

Control de qualitat  

El Contractista controlarà la qualitat de la fusta a utilitzar en els encofrats que compleixi 

amb les característiques assenyalades en els Apartats 286.1 i 286.2 del present Plec.  

 

Serà aplicable l’apartat 255 pels  materials que constitueixin l’encofrat metàl·lic. 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.  

 

2.19.4 Estintolaments 

 

Característiques  

Es defineixen com estintolaments els elements verticals que sostenen un element 

estructural  mentre s’està executant, fins que arriba a la seva resistència pròpia suficient.  

Llevat prescripció en contrari, els estintolaments podran ser de fusta o de tubs metàl·lics 

i hauran de ser capaços de resistir el pes total propi i el de l’element complet sostingut, 

així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles.  

 

Control de qualitat  

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a utilitzar en els estintolaments, 

d’acord amb l’especificat en el present Plec i en les Normes i Instruccions vigents.  

 

Si els estintolaments són de fusta, la qualitat de la mateixa serà tal que compleixi les 

característiques assenyalades en els Apartats 286.1 i 286.2 del present Plec i si són 

metàl·liques serà vigent el 255.  
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Les característiques i sistema d’estintolament a utilitzar en les diferents parts de l’obra 

hauran de comptar amb l’autorització escrita de la Direcció d’Obra, prèvia presentació 

per part del Contractista del sistema a utilitzar. 

  

2.19.5 Cindris  

 

Característiques 

Es defineixen com cindris les estructures provisionals que sostenen un element mentre 

s’està executant, fins que arribi a la seva resistència pròpia suficient.  

 

Llevat prescripció en contrari, els cindris podran ser de fusta, de tub metàl·lic o de 

perfils laminats i hauran de ser capaços de resistir el pes total propi i el de l’element 

complet sustentat, això com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre 

elles durant la construcció.  

 

Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a utilitzar en els cindris, d’acord amb 

l’especificat en el present Plec i en les Normes i Instruccions vigents. 

 

Si els cindris són de fusta, la qualitat de la mateixa serà tal que compleixi les 

característiques assenyalades en els Apartats 286.1 i 286.2 del present Plec i si són 

metàl·liques serà vigent el 255. 

 

2.19.6 Estrebades  

 

Característiques  

Les fustes a utilitzar en estrebades seran fustes resinoses, de fibra recta (pi, avet) i 

hauran de tenir les característiques assenyalades en l’Apartat 286 d’aquest Plec així com 

les indicades en els Apartats 1 i 2 de la NTE-ADZ.  

 

Control de qualitat  

Els materials d’origen industrial hauran d’acomplir les condicions funcionals i de 

qualitat fixades en la NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents 

relatives a la fabricació i control industrial o en el seu defecte les normes UNE que 

s’indiquen en l’Apartat 1. "Materials i equips d’origen industrial" del Control indicat en 

la norma NTE-ADZ.  

 

2.20 Materials per a rebliments 

 

2.20.1 Definició 

  

Els materials a emprar en terraplens i rebliments seran de préstecs que compleixin amb 

les prescripcions requerides en aquest mateix apartat, o bé de terres o materials locals 

que s’obtinguin de les excavacions realitzades a obra que igualment compleixin alguna 

de les dos condicions granulomètriques següents:   

- Material que passa pel tamís 20 (mm) UNE més gran del 70 %, segons UNE 103 

101. 

- Material que passa pel tamís 0,08 (mm) UNE més gran o igual del 35 %, segons 
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UNE 103 101.  

 

Per a la seva utilització les terres es classificaran d’acord amb les característiques i 

denominacions següents.  

- Terres inadequades són aquelles que no acompleixen les condicions exigibles 

segons el lloc d’utilització.  

- Terres tolerables. No contindran més d’un 25% en pes d’elements retinguts per 

un tamís de malla quadrada de 15 cm de costat. Les fraccions que excedeixen 

d’aquesta mida i percentatge, podran ésser no obstant eliminades abans o durant 

l’estesa.  

- El límit líquid (LL) de la fracció que passa pel tamís 0,40 (quatre dècimes) UNE 

serà inferior a 40.  

- L’índex CBR serà superior a 3.  

- La màxima densitat que es pot obtenir en un assaig Proctor Normal serà superior 

a 1,450 grams per decímetre cúbic i l’exigible en obra no serà inferior al 95% de 

la màxima obtinguda en aquest assaig.  

- El contingut en matèria orgànica no serà superior al 2%; no seran tampoc 

admissibles aquelles terres que presentin dos màxims en la corba Proctor o 

siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa terra, una en estat 

natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 110° fins a un pes constant, 

tinguin límits líquids (LL) que difereixin en més d’un 20%. Es farà una atenció 

especial al contingut en sals solubles del terra, excloent de forma expressa, 

aquelles terres de contingut de les quals en sals solubles, sigui superior al 6% de 

la terra seca.  

 En cas d’utilització de terres amb sals solubles, la densitat d’utilització en 

obra, s’augmentarà en un percentatge igual al contingut en sals.  

- Terres adequades. Es mantindran les limitacions de les terres tolerables amb 

excepció de les següents que es modifiquen.  

- Granulometria. Hi haurà una mancança d’elements de mida màxima superior a 

10 cm i el seu cernut pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 35% en pes.  

La màxima densitat Proctor Normal serà superior a 1,75 kg per dm
3
.  

L’índex CBR serà superior a 5.  

El contingut en matèria orgànica serà inferior a l’1%.  

- Terres seleccionades. Mantenint els valors assenyalats anteriorment per a la 

densitat òptima, s’acompliran les següents condicions.  

 Granulometria - Hi haurà una mancança d’elements de mida màxima 

superior a 8cm. i el seu cernut pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 25%.  

 El límit líquid (LL) serà inferior a 30 i el seu índex de plasticitat (IP) serà 

inferior que 10.  

 L’índex CBR serà superior a 10 i no presentarà inflament en l’esmentat 

assaig.  

 Hi haurà una mancança de matèria inorgànica i el contingut en sals 

solubles serà inferior al 2%. 

 

Pels tres tipus de terra l’aigua incorporada al moment del piconatge de les terres, no 

superarà en més d’un 10% la definida com a òptima, en l’assaig Proctor Normal. Quan 

la humitat de les terres superi l’òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d’aigua del 
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terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com 

per exemple la calç viva.  

 

Segons sigui el lloc d’utilització s’estableixen les següents limitacions:  

- En nucli i fonament de terraplens es podrà utilitzar només sòls adequats o 

seleccionats. 

- Els materials a emprar en el reblert de trasdós d’obres de fàbrica a peces 

prefabricades serà material granular de la zona tipus tot-u natural, sorra de tossal 

de préstec, sauló o similar procedent de préstec. 

- En cap cas s’utilitzaran terres inadequades ni terres amb arrels d’arbres o restes 

de vegetació. 

- Els materials a emprar seran àrids naturals o procedents de gravera 

convenientment barrejats de tal forma que compleixin les característiques del 

capítol 500 del P.G.3.(fusos S4-S6). També podran emprar-se barreges binàries 

de sòls naturals estabilitzades a 1".  

 

2.20.2 Sòls tumescibles i sòls amb guixos  

 

Es prohibeix terminantment l’ús de sòls que augmentin de volum per absorció d’aigua. 

El límit màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig CBR amb sobrecàrrega 

corresponent a un ferm per al trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima 

no serà superior a l’u per cent (1%). 

 

Es prohibeix així mateix l’ús de sòls amb contingut de sulfats superior al 10%, ja sigui 

com a rebliment per a la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre que 

pugui ésser en contacte amb la fàbrica del formigó. 

 

2.21 Impermeabilitzants 

  

2.21.1 Condicions que deu reunir la superfície a impermeabilitzar 

  

El suport base ha de tenir la resistència mecànica suficient d’acord amb les condicions 

de l’obra. La terminació de la superfície de fàbrica serà un arremolinat fi o acabat 

similar.  

 

En cap cas haurà de col·locar-se un material impermeabilitzant directament sobre una 

base pulverulenta o granular solta. La superfície de la base estarà seca i exempta de 

pols, brutícia, taques de greix o pintura en el moment d’aplicar la impermeabilització. 

  

2.21.2 Pintures d’emprimació  

 

Són productes bituminosos elaborats en estat líquid, capaços de convertir-se en 

pel·lícula sòlida quan s’apliquen en capa fina. 

 

Hauran de ser de base asfàltica si l’ impermeabilitzant és asfàltic. Les característiques a 

reunir són les següents: 
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Contingut en aigua % Nul 

Viscositat Saybolt-Furol  25°C seg De 25 a 150 

Valor mínim del destil·lat fins 25°C volum % 35 

Valor màxim del destil·lat fins36°C volum % 99 

Característiques del residu obtingut en la destil·lació fins a 
360°C×Solubilitat mínima en sulfur de Carboni × Penetració 
a 25°C, 100 g, 5 seg 

% 
0,1 mm 

99 
de 20 a 50 

 

 

2.21.3 Màstics de base asfàltica 

  

Són aquells materials elaborats de consistència més o menys pastosa que tenen en la 

seva composició base de betum asfàltic o d’asfalt natural.  

 

Els màstics s’utilitzen per a la fixació i recobriment d’armadures i de làmines 

prefabricades que componen el sistema d’impermeabilització, i per a recobriment de les 

làmines prefabricades.  

 

El filler no sobrepassarà el 40% en pes del màstic.  

 

Les característiques de l’aglomerant bituminós seran:  

•  Punt de reblaniment (anell i bola), unitat °C  

    × Mínim 79  

    × Màxim 100  

 •  Penetració a 25°C, 100 g, 5s, unitat 0,1 mm  

    × Mínim 20  

    × Màxim 60  

 •  Ductilitat a 25°C 5 cm/min, unitat cm  

    × Mínim 3  

    × Màxim -  

 •  Pèrdua per escalfament, 5 hores a 163°C, unitat %  

    × Mínim -  

    × Màxim 1  

 

2.21.4 Materials de segellament 

  

Massilles bituminoses per a junts de dilatació. 

Són materials que s’apliquen en els junts per evitar el pas de l’aigua i matèries estranyes. 

El material, una vegada arribat al seu estat de treball, presentarà suficient cohesió, bona 

adherència als elements del junt, baixa susceptibilitat als canvis de temperatura i 

deformabilitat adequada per adaptar-se sense mostra de fissuració als canvis 

dimensionals del junt.  

 

Massilles d’aplicació en fred  

 

Definició  

Són aquelles massilles que a temperatura ambient presenten una consistència que permeti 

l’omplert complet del junt.  
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Característiques  

- Consistència. La consistència del producte serà tal que pugui ser aplicat a 

temperatura superior a 10°C a una pressió que no excedeixi a 7 kp/cm² sense 

formar bosses d’aire o discontinuïtats.  

- Fluència. La fluència màxima a 60°C no excedirà de 0,5 cm. L’assaig es 

realitzarà amb provetes mantingudes durant 24 h a la temperatura ambient del 

laboratori.  

- Adherència. Després de mantenir el material durant 48 h a l’aire, se sotmetrà a 5 

cicles complets d’adherència, cadascun dels quals consta d’un període 

d’extensió de la proveta a -18°C seguit d’un altre de compressió a la temperatura 

ambient. No han d’aparèixer esquerdes o separacions de profunditat majors de 6 

mm en el material o en la unió d’aquest amb el bloc de morter. Un mínim de 2 

provetes, del grup de 3 que representin un material donat, no haurà de fallar.  

- Penetració. La penetració realitzada amb con s’ajustarà als següents límits:  

•  A 0°C (200 g durant 60 s) no serà menor de 1,0 cm.  

•  A 25°C (150 g durant 5 s) no serà major de 2,2 cm.  

Les provetes d’assaig es mantindran durant 23 h a temperatura ambient i 1 h en 

aigua a 0°C o 1 h en aigua a 25°C segons el tipus d’assaig.  

 

Massilles d’aplicació en calent  

 

Definició  

Són aquelles massilles que en estat de fusió presenten una consistència uniforme que 

permeti,  per abocament, l’omplert complet del junt, evitant la formació de bosses d’aire 

o discontinuïtats.  

 

Característiques  

- Fluència. La fluència màxima a 60°C no excedirà de 0,5 cm. L’assaig es 

realitzarà amb provetes mantingudes durant 24 h a la temperatura ambient del 

laboratori.  

- Adherència. Se sotmetrà el material a 5 cicles complets d’adherència -18°C. No 

han d’aparèixer esquerdes o separacions de profunditat majors de 6,5 mm en el 

material o en la unió d’aquest amb el bloc de morter. Un mínim de 2 provetes, del 

grup de 3 que representin un material donat, no haurà de fallar.  

- Temperatura d’abocament. La temperatura d’abocament serà com a màxim de 

10°C inferior a la temperatura de seguretat, que es defineix com la màxima a què 

pot escalfar-se el material perquè compleixi l’assaig de fluència donat en l’apartat 

anterior, i com a mínim la temperatura que compleixi l’assaig d’adherència.  

- Penetració. La penetració realitzada amb con a 25°C sota càrrega de 150 g 

aplicada durant 5 segons no serà superior a 90 dècimes de mm.  

 

2.21.5 Emulsions asfàltiques col·loïdals 

  

Es preparen amb agents emulsionants minerals col·loïdals.  
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S’utilitzen per establir "in situ" recobriments impermeabilitzants per sí mateixes o en 

unió d’altres; poden utilitzar-se també com protectors o regeneradors d’altres capes 

impermeabilitzants.  

 

Aquestes emulsions poden també portar additius a base de làtex o altres, i tanmateix 

càrregues minerals com fibres d’amiant.  

 

2.21.6 Armadures saturades de productes asfàltics 

  

S’utilitzen en la impermeabilització "in situ" per sistemes multicapes.  

 

Les longituds dels rotlles produïts seran múltiples de 5 m, i la seva amplada d’1 m. El 

fabricant prendrà les precaucions necessàries perquè les diferents capes d’un rotlle no 

s’adhereixin unes a les altres després de sotmès a una temperatura de 40°C durant 2 h i a 

una pressió igual al pes del propi rotlle.  

 

2.21.7 Control de Qualitat 

  

L’acceptació dels materials d’impermeabilització estarà condicionada a la presentació 

dels  corresponents certificats d’assajos, proporcionats pel fabricant, gramatitzant 

l’acompliment de l’indicat en el present Plec, en la Norma MV-301 d’acord amb les 

característiques establertes en els Plànols del Projecte i/o en el Quadre de Preus.  

 

2.22 Elements prefabricats de formigó 

  

2.22.1 Elements estructurals 

  

Definició  

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements 

de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada 

adquirida la resistència adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de carreteres, 

murs de contenció, pous i qualsevol altre element, la prefabricació del qual estigui 

prevista en Projecte o altres, que a proposta del Contractista, siguin acceptats per la 

Direcció de l’Obra.  

 

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 les peces de 

les bigues per a passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre 

element indicat en el Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra.  

 

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 de les 

noves característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció 

encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de què es tracti i no suposen increment 
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econòmic ni de termini. L’aprovació per la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà 

al Contractista de la responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada.  

 

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 

projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i 

justificació que l’element prefabricat proposat acompleix, en iguals o millors condicions 

que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element 

de què es tracti.   

 

Materials  

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva 

fabricació seran, com a mínim, els següents:  

- Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 per a 

elements en fàbrica  

- Armadura B-500-S  

 

Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec per a les 

estructures de formigó armat.  

 

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de ser 

aprovats per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes en la 

Instrucció de Formigó Pretesat vigent.  

 

Expedient de fabricació  

El Contractista haurà de presentar un expedient en què es recullin les característiques 

essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació i de curat, 

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 

manejament, transport i emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i 

acoblament a altres elements, tot ell d’acord amb les prescripcions que els Plànols i el 

Plec estableixin, o la Direcció d’Obra indiqui, per als elements en qüestió.  

 

Encofrats  

Els encofrats i els seus elements d’enllaç acompliran totes les condicions de resistència, 

indeformabilitat, estanquitat i llisura interior, perquè siguin complides les toleràncies 

d’acabat requerides en el present Plec.  

 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les 

obres de formigó armat “in situ”.  

 

Els encofrats de fusta s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en què aquest 

material tingui el tractament previ necessari per assegurar la seva impermeabilitat, 

indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l’encofrat de 

fusta comú hauran d’humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que 

es permeti l’entumiment sense deformació. 

 

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents. 
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Formigonat de les peces  

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió.  

 

Si s’utilitza vibrador de superfície, es desplaçarà lentament, perquè reflueixi la beurada 

uniformement, quedant la superfície totalment humida.  

 

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

 

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en la 

tongada subjacent.  

 

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.  

 

No s’establiran junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d’iniciar el 

formigonat d’una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa 

jornada.  

 

Cura  

La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu.  

Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de 

corrents d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades.  

Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, davant la 

Direcció d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assajos que posin atenció en els següents 

aspectes:  

a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària  

b) Temps necessari per incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a 

la màxima requerida  

c) Màxima temperatura a què s’ha d’arribar  

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

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

temperatura ordinària.  

 

D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. Si durant el 

procés de cura d’una peça es produeix avaria en la instal·lació, haurà de repetir-se el 

procés complet, a aplicar el mètode normal de cura a l’aire durant un període mínim de 

set (7) dies.  

 

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de cura 

normal de quatre (4) dies.  

 

Durant la cura normal es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua 

que compleixi l’exigit en aquest Plec.  
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Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les resistències 

mínimes exigides per al transport i abans d’iniciar-se aquest, la Direcció d’Obra podrà 

exigir l’ús d’un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari.  

 

Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de l’obra  

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, aplegament 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 del començament de la fabricació 

de les peces.  

 

Els punts de suspensió i recolzament 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 inclòs disposant en elles dels 

ganxets o ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per a aquestes 

operacions de manipulació, aplegament i transport.  

 

Toleràncies geomètriques 

Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat 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 tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla 

teòric que el limita.  

- Les diferències que presentin les superfícies en recolzar una regla de dos metres, 

serà menor d’1 cm. 

- Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10 % en 

més i al 5 % en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set 

mil·límetres), respectivament.  

- Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les 

ocultes. 

 

Control de qualitat  

El Contractista 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 un altre 

apartat d’aquest Plec.  

 

En els elements prefabricats de grandària gran es durà a efecte el control efectuant un 

mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del 

formigó utilitzat 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.  
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2.22.2 Peces per a pous de registre 

  

Definició  

Es defineixen com a tals aquells elements constructius de formigó, fabricats “in situ” o 

en taller, que es col·loquen o munten una vegada endurits. Inclou aquells elements que 

hagin estat projectats com prefabricats o fabricació la qual hagi estat proposada pel 

Contractista i acceptada per la DO.  

 

Materials  

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran de complir les condicions establertes en 

el present Plec.  

 

Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials a utilitzar seran els següents:  

- Formigó HA-30  

- Armadura B-500 S  

 

Característiques geomètriques i toleràncies  

En el disseny d’aquest element se seguirà la Instrucció BS-5911 Part –I.  

 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 

mecàniques especificades en els plànols. Si el Contractista pretén modificacions de 

qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació que les noves 

característiques compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el 

conjunt de l’obra a l’element de què es tracti.  

 

L’aprovació per la Direcció d’Obra, en el seu cas, no allibera al Contractista de la 

responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada.  

 

Característiques mecàniques  

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 

projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, 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 

de què es tracti. L’aprovació del Director d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al 

Contractista de la responsabilitat que li correspongui en aquest sentit.  

 

Junts  

Els junts entre els diferents elements que formen el pou es realitzaran amb un anell de 

material elàstic.  

 

Les característiques d’aquests junts compliran amb les especificacions recollides en el 

present Plec pels junts de tubs de formigó.  

 

El disseny d’aquests junts haurà de ser aprovat per la DO.  

 

Control de qualitat  

Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911. Part-I.  
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2.22.3 Blocs prefabricats per a recolzament de canonades 

  

Definició  

Els blocs prefabricats per a recolzament de canonada consisteixen en unes peces de 

formigó en massa o armat formant un díedre de manera que la canonada recolzi sobre 

les cares.  

 

Característiques  

L’angle entre els plànols de recolzament no serà inferior a 150°.  

Les cares seran planes amb suficient base de recolzament de manera que s’eviti el 

punxonament del formigó de neteja.  

 

Per a la fabricació d’aquests elements s’utilitzarà formigó amb una resistència 

característica major o igual a 200 kg/cm², utilitzant-se el mateix tipus de ciment que 

l’especificat per a la resta del bressol de recolzament de la canonada.  

 

Utilització  

No es podran col·locar en obra aquest tipus de blocs fins que el formigó no hagi arribat 

a una resistència de 150 kg/cm².  

 

No s’utilitzaran aquests elements quan el recolzament de la canonada sigui de material 

granular.  

 

2.22.4 Altres elements no estructurals de formigó armat 

  

Definició  

Es defineixen com peces prefabricades no estructurals de formigó armat aquells de 

formigó fabricats “in situ” o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada 

aconseguida la resistència adequada. Inclou els elements de mobiliari urbà com ara 

jardineres, papereres, bancs i taules així com qualsevol altre element, la prefabricació 

del qual hagi estat proposada pel Contractista i acceptada per la DO. 

 

Condicions generals  

Independentment del que segueix, la DO podrà ordenar la presa  de mostres per al seu 

assaig i efectuar la inspecció dels processos de fabricació, en el lloc dels treballs sempre 

que ho consideri oportú. 

 

Recepció  

Els elements no presentaran cap cocó que deixi vistes les armadures. Tanmateix no 

presentaran superfícies desrentades en les llises i rugositat i uniformitat de la mateixa en 

les rentades, arestes escantellades, armadures superficials, cocons o senyals de 

discontinuïtat en el formigó que a judici de la DO facin rebutjable la peça.  

 

Control de qualitat  

El Contractista controlarà la qualitat dels elements prefabricats per mitjà del Certificat 

del Fabricant i realitzarà una inspecció ocular de tots i cadascun dels elements en la que 

comprovarà que no presentin defectes que els facin rebutjables.  
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2.23 Tubs i canonades 

 

2.23.1 Canonades de PVC 

  

Condicions generals  

Les canonades de PVC a utilitzar en obres de sanejament vindran definides per la seva 

pressió de servei, segons UNE 53.332 i la unió es realitzarà mitjançant junt elàstic 

flexible.  

 

S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de cinc (5) 

atmosferes.  

 

Seran d’aplicació les següents normes:  

- UNE 53.112/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificados para conducciones 

de agua a presión”  

- UNE 53.114-1/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con 

adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. Medidas”.  

- UNE 53.114-2/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con 

adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. Características y métodos de ensayo”.  

- UNE 53.174/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios 

inyectados de PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o 

sin presión. Características”.  

- UNE 53.175/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios 

inyectados de PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o 

sin presión. Métodos de ensayo”.  

- UNE 53.332/81 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo”.  

 

Control de qualitat  

El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents 

certificacions que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, 

així com els controls de qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la 

Direcció de l’Obra.  

 

El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits 

exigits així com el bon estat de conservació dels mateixos.  

 

2.23.2 Canonades de PE 

  

Condicions generals  

Les canonades de PE a utilitzar en obres de sanejament vindran definides pel seu 

diàmetre extern. La relació entre diàmetre extern i intern és:  
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DN ext.mm 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 

DN int.mm 101 115 147 184 231 290 369 462 582 739 923 

 

Els diàmetres 125, 160 i 315 es consideren equivalents a 120, 150 i 300 mm.  

 

La unió es realitzarà mitjançant acoblament amb maniguet doble i junt d’estanqueïtat o 

amb soldadura tèrmica a testa. 

 

S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de quatre (4) 

atmosferes.  

 

Seran d’aplicació les següents normes:  

-  ISO 4451  

-  ISO 6964  

-  ISO 527  

-  ISO 1113  

-  ISO 868  

-  DIN 53752  

-  ISO 306  

-  ASTM D 4351  

-  ASTM D 149  

-  ISO 180  

-  EN 728  

-  EN 921  

 

Control de qualitat  

El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents 

certificacions que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, 

així com els controls de qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la 

Direcció de l’Obra.  

 

El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits 

exigits així com el bon estat de conservació dels mateixos.  

 

Acopi de material  

L’acopi a obra s’efectuarà de manera correcta sense deixar els tubs en contacte directe 

amb els raigs solars, gelades o circulació propera de maquinària pesant.  

 

2.23.3 Canonades d’hacer 

 

Condicions generals  

Solament s’utilitzaran a les zones indicades en el Projecte o per la Direcció d’Obra.  

 

Seran d’aplicació les següents normes, en canonades d’acer per a sanejament:  

- ASTM A475 “General Requeriment for Delivery of Zinc Coated (galvanized) 

Iron or Steel Sheets, Colls and Cut Lengths Coated by Hec Hop Dip Method”.  

- ASTM A762 “Precoated (Polymerie) Galvanized Steel Sewer and Dramage 

Pipe”.  
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- ASTM A760 “Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (gavanized)”.  

 

Les canonades d’acer es protegiran interior i exteriorment segons les especificacions del 

present Plec .  

 

Característiques mecàniques  

Per a canonades de característiques diferents a les establertes en aquest article, el 

Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra els plànols i càlculs mecànics 

en els elements de canonada que no hagin estat detallats per aquesta, tenint en compte el 

tipus de recolzament, la naturalesa del terreny, etc.  

 

Es prendrà com a tensió de treball de l’acer, llevat justificació especial en contrari, un 

valor no més gran de la meitat del límit elàstic aparent o convencional, sempre que es 

considerin els efectes de la combinació més desfavorable de sol·licitacions a que està 

sotmesa la canonada.  

 

El projectista justificarà el sobreespessor adoptat per tenir en compte els efectes deguts 

a la corrosió.  

 

Control de qualitat  

El control de qualitat es portarà a terme d’acord amb l’indicat en les normes ASTM 

A475, A762 i A760.  

 

2.24 Vàlvules i comportes 

  

2.24.1 Definició 

 

S’inclouen en aquest capítol les prescripcions relatives a la qualitat dels material que 

composen la valvuleria i les comportes a instal·lar per al control i adequat funcionament 

hidràulic de les conduccions.  

 

2.24.2 Condicions generals 

 

Pintura  

Les prescripcions que s’indiquen a continuació defineixen els requisits que ha de 

complir la protecció de superfícies mitjançant pintura anticorrosió que s’aplicarà a les 

vàlvules a instal·lar.  

 

Per norma general, no es pintaran les superfícies de:  

- Acer inoxidable  

- Plàstics, llautó, bronze o cromats. 

- Aïllaments  

 

Les Normes i Codis aplicables són:  

- British Standard Cody of Practice CP 2008 

- Steel Structures Painting Manual, Steel Structures Painting Council (SSPC-PA i 

SSPE-SP) 
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- Swedish Standard SIS 05.59.00  

 

Els equips de valvuleria que arribin prèviament pintats a l’obra hauran de ser aprovats 

per l’Enginyer Director abans del seu muntatge a les canonades. Si la pintura presenta 

desperfectes superficials o el gruix de la mateixa no és l’especificat, l’equip (es 

determinarà amb l’ajut d’aparells adequats) s’haurà de substituir sense que això es pugui 

carregar com a cost de l’obra. 

 

El gruix de la pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament 

observat, sempre que no s’indiqui el contrari es refereix a gruix de pel·lícula seca 

(GPS). 

 

Accessoris  

La pressió mínima de serveis de la vàlvula serà PN 10 i les unions amb els tubs seran 

embridades. 

 

Els diàmetres de les peces especials s’ajustaran a la norma DIN. 

 

Elements de tancament  

Els elements de tancament estaran projectats de manera que no estiguin en contacte amb 

l’aigua. 

 

La pressió de l’obturador sobre les guarnicions del cos no serà superior a 150 kg/cm
2
. 

 

2.25 Materials ceràmics 

 

2.25.1 Característiques generals 

  

Els materials ceràmics a utilitzar (maó massís i supermaó) seran de tipus comú amb la 

designació NV. 

 

Presentaran la regularitat de formes i dimensions de manera que permetin la formació 

de fileres igualades, amb paraments regulars i assentaments uniformes. Sobre les 

mesures nominals s’acceptaran les següents toleràncies:  

- Dimensió menor de 10 cm                                     2 mm  

- Dimensió major de 10 cm i menor de 30 cm        3 mm  

- Dimensió major de 30 cm                                      6 mm  

 

2.25.2 Defectes 

  

El material no presentarà defectes que siguin transmesos a l’obra. En concret no es 

permetrà més d’una peça fissurada de cada 5, cap peça presentarà exfoliacions 

 

2.25.3 Subministrament 

  

Es farà mitjançant paquets no completament tancats per facilitar el seu contacte amb 

l’ambient. La descàrrega no es farà per bolcat del camió sinó amb grua. 
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2.26 Materials per a plantacions 

  

2.26.1 Condicions generals 

  

Examen i acceptació dels materials a utilitzar en plantacions  

Tots els materials que no s’esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a 

l’aprovació de la Direcció Facultativa, que els podrà sotmetre a l’aprovació que jutgi 

necessària.  

 

Inspecció i assaigs  

El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats l’accés als 

vivers, equipaments, etc., on es trobin els materials i la realització de totes les proves 

que la direcció consideri necessàries. 

 

Substitució  

Si per circumstàncies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, es 

redactarà per escrit l’autorització de la Direcció Facultativa, especificant les causes que 

fan necessària la substitució; la Direcció Facultativa respondrà també per escrit i 

determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar 

als no disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l’essència del projecte.  

 

Vivers  

El Contractista haurà de proposar a la Direcció Facultativa, el viver al què es vol 

demanar el subministrament de la planta. En cas de rebutjar-se el viver proposat pel 

Contractista, aquest haurà de buscar un nou subministrador i proposar-lo a la Direcció 

Facultativa sense que aquesta pugui demanar un increment en el preu unitari de la 

partida.  

 

L’elecció del viver s’efectuarà amb el temps suficient perquè aquest pugui preparar 

convenientment la planta tant en qualitat com en quantitat, per subministrar-la a l’obra 

amb els requeriments necessaris i no es dilati el temps de plantació. El Contractista 

tindrà especial cura en efectuar un correcte control de terminis i planificació en el 

subministrament, lliurament i plantació de les espècies vegetals previstes al projecte.  

 

2.26.2 Materials 

  

Aigua de reg  

Condicions generals de l’aigua de reg:  

L’aigua que s’utilitzi per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs 

necessaris de conservació, haurà de ser suficientment pura i complir les especificacions 

següents:  

- pH comprès entre 6 i 8  

- Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 250 microohms/cm  

- Contingut en sals solubles inferior a 2 g/l  

- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l  
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Plantes  

Condicions generals de les plantes 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats indicades a la memòria i als annexes 

del present projecte i reuniran les condicions d’edat, mida i desenvolupament que 

s’indiquin.  

 

Seran ben conformades amb desenvolupament normal i sense presentar símptomes de 

raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i recents sense ferides 

ni marcadures.  

 

Caldrà que siguin sanes i completes, de tija normal i ben dreta. Les de fulla persistent 

presentaran el fullatge complet sense decoloració o símptomes de clorosi. Junt amb les 

de fulla caduca, podran rebutjar-se per haver estat al viver mancades d’espai, per danys 

en el transport, per embalatge defectuós i perquè el pa de terra sigui massa petit o 

desequilibrat.   

 

Les dimensions que figuren en el projecte s’entenen:  

- Alçada: distància des del coll de l’arrel fins a la seva part més distant, exceptuant 

els casos en què s’especifiqui el contrari, parlant-se, llavors, d’alçada de canya o 

d’alçada de tronc.  

- La relació entre el perímetre i l’alçada es corregirà podant les branques baixes 

sempre que en presenti un excés. 

 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin símptomes d’haver sofert 

alguna malaltia o qualsevol atac, així com les que presentin ferides o desperfectes a la 

seva part aèria o radicular, com a conseqüència de la manca de cura en la preparació en 

el viver i en el transport.  

 

Procedència de la planta 

La planta serà subministrada pel contractista i procedirà de vivers acreditats.  

 

S’haurà d’acreditar per part del contractista i viverista l’origen del material de 

reproducció de les espècies per subministrar, exigint que aquest sigui de planta 

autòctona i a ser possible de zones pròximes a la localitat.   

 

La Direcció Facultativa donarà el vist i plau al compliment de la certificació d’origen i 

serà potestat de la Direcció Facultativa rebutjar les espècies o plantes que no 

compleixen els requisits d’origen.  

 

Transport i recepció  

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s’efectuarà d’acord 

amb les exigències de l’espècie, edat de la planta i sistema de transport elegit.  

 

El transport de les plantes haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de 

prendre totes les mesures necessàries per no deteriorar cap de les seves parts.  
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Per al transport dels exemplars amb contenidor, se’ls disposarà de manera que els 

envasos quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i 

no es produeixin trencaments en llurs parts aèries. 

 

El contractista haurà de disposar d’un espai preparat com a viver provisional perquè les 

plantes acceptades per la Direcció Facultativa puguin ser ateses correctament entre 

l’espai de temps que duri la seva recepció i la plantació. Les característiques d’aquest 

viver hauran de ser les següents:  

- Disposar d’aigua i sistema de reg  

- Estar completament anivellat i tenir poc pendent (inf. al 10 %)  

- Estar protegit contra furts i atacs d’animals salvatges  

- Disposar ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a cada 

espècie  

 

Reposició de planta 

Les plantes que no hagin brotat durant la primera època de creixement (primavera o 

tardor) hauran de ser substituïdes i plantades al mateix lloc. 

   

2.27 Portes tallafocs 

 

2.27.1 Definició  

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic 

per termofusible. S’han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents.  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia que les dimensions del forat i de la porta són compatibles  

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d’ancoratge  

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d’obertura.  

 

2.27.2 Condicions generals 

  

Ha d’estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha d’obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d’execució:  

- Anivellament: ± 1 mm  

- Aplomat: ≤ 3 mm (enfora)  

 

Portes de fulles batents 

El gir s’ha de fer en el sentit d’evacuació i de manera que l’obertura de la porta no 

disminueixi l’amplària real de la via d’evacuació. 

 

Alçària de col·locació dels mecanismes d’obertura: 1 m ( ± 50 mm )  



Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) 

Plec de Condicions Tècniques 

Autor: Arnau Torra Trepat 

82 

 

 

2.27.3 Condicions del procés d’execució 

  

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 

de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

 

En les portes de fulles batents, l’ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i 

les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s’ha de regular amb la posició de les 

frontisses de les fulles. 

 

2.27.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

 

2.27.5 Normativa de compliment obligatori 

 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios. 

 

2.28 Conductors de coure 

  

2.28.1 Definició 

  

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm
2
 de secció, muntat.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- L’estesa i empalmament  

- Connexió a presa de terra 

   

2.28.2 Condicions generals 

 

Les connexions del conductor s’han de fer per soldadura sense la utilització d’àcids, o 

amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim 

mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d’evitar 

que s’afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament 

per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de 

seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d’altres 

elements constructius s’ha de fer dins d’un tub rígid d’acer galvanitzat. El conductor no 

ha d’estar en contacte amb elements combustibles. El recorregut ha de ser l’indicat a la 

DT. 

 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: ≤ 75 cm  
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El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el 

diàmetre exterior del cable en mm.  

 

2.28.3 Condicions del procés d’execució 

  

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure’l de la 

bobina. 

  

2.28.4 Unitat i criteris d’amidament 

 

Metres de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de 

material com a conseqüència dels retalls.  

 

2.28.5 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.29 Piqueta de connexió a terra 

  

2.29.1 Definició 

  

Elements per formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.   

 

S’han considerat els elements següents:  

- Piqueta de connexió a terra, d’acer i recobriment de coure, clavada al terra.  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexió  

 

2.29.2 Condicions generals 

 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. La situació en el 

terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 

d’inspecció i control. Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte 

elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 

compressió, soldadura d’alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit 

de terra ha d’estar net, sense humitat i fet de tal forma que s’evitin els efectes 

electroquímics. Han d’estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 

profunditat. En el cas d’enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha 

de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
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2.29.3 Condicions del procés d’execució 

  

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 

a les especificades al projecte. Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva 

col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

2.29.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

2.29.5 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

2.30 Llumeneres fluorescents per a exteriors 

  

2.30.1 Definició 

  

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. S’han considerat les unitats 

d’obra següents:  

- Llumeneres murals per a exterior sobre bàcul de 8 m amb actuació automàtica 

per cèl·lula fotoelèctrica i per proximitat, sobre llumenera a la façana.  

- Apagada automàtica a la mitja hora. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d’obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

2.30.2 Condicions generals 

  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tots 

els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. Ha de quedar 

fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Ha d’estar 

connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra. No s’han de transmetre 

esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. Els 

cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. La làmpada 

ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. Un cop instal·lat ha 

de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
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2.30.3 Condicions del procés d’execució  

 

La instal·lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. La col·locació i connexió de la 

lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. Abans de començar els 

treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S’ha de 

comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades 

al projecte. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva 

instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. Cal comprovar la idoneïtat 

de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. Un cop instal·lat l’equip, es 

procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 

retalls de tubs, cables, etc.  

 

2.30.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

2.30.5 Normativa de compliment obligatori  

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público.  

 

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: 

Luminarias portátiles de uso general.  

 

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MOVIMENT DE 

TERRES  

 

3.1 Neteja i esbrossada del terreny 

  

3.1.1 Definició  

 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en netejar les zones que corresponguin 

d’arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, escombraries, o qualsevol altre 

material inservible o perjudicial, incloent l’extracció de troncs, arrels, etc., així com el 

condicionament i transport de tot el material esmentat.   

 

3.1.2 Execució de les obres 

 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’estendran a tot l’ample d’ocupació d’excavació 

de la rasa tal i com aquesta zona es defineix al projecte i al marge d’aquesta, només en 

els llocs a on ordeni l’Enginyer Director.  
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Aquesta operació s’haurà d’efectuar abans de començar els treballs d’excavació o 

terraplenat de qualsevol classe. L’esbrossada inclourà l’extracció i transport de 10 cm 

de terra vegetal en les àrees destinades a rebre un posterior rebliment i la restitució de la 

mateixa en aquelles àrees d’ocupació temporal on calgui.  

 

Els arbres que l’Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes.   

 

Del terreny natural sobre el que s’haurà d’assentar l’obra, s’eliminaran tots els troncs o 

arrels amb un diàmetre superior a 10 cm sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal 

forma que no en quedi cap a menys de 30 cm de profunditat per sota de la superfície 

natural. 

 

En cas de trobar-se o detectar-se, durant l’execució d’aquests treballs previs, pericons, 

canonades o qualsevol altre element que hagi d’ésser conservat i/o hagi d’ésser objecte 

de reposició posterior aquest haurà d’ésser apropiadament senyalitzat per tal de garantir 

la seva posterior reposició. 

  

3.1.3 Amidament i abonament 

  

S’amidarà per m
2
  netejat, amidats sobre la superfície realment esbrossada. 

 

3.2 Demolicions i reposicions 

  

3.2.1 Definició 

  

Consisteix en l’enderrocament de tots els murs i tancaments que obstaculitzin l’obra o 

que sigui necessari fer desaparèixer per donar per finalitzada l’execució de la mateixa.  

La seva execució inclou les operacions següents:  

- Preval.  

- Demolició i remissió del ferm.  

- Reposició del ferm.  

- Enderroc de construccions.  

- Reposició de la construcció.  

- Retirada dels materials sobrants.  

 

3.2.2 Execució de les obres  

 

Preval  

S’executarà un preval a 50 cm. del caire de la rasa amb l’objecte de demolir el ferm amb 

garanties d’una correcta reposició.  

 

Demolició i remissió del ferm  

S’efectuarà la demolició i remissió del ferm existent per poder executar l’excavació de 

la rasa.  

 

S’utilitzaran els mitjans necessaris per no danyar les zones adjacents de ferm i 

s’eliminaran les runes, no podent ser utilitzats com a material de rebliment.  
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Reposició del ferm i reblats específics  

Els ferms i els reblats específics que hagin estat remoguts per les necessitats d’execució 

de l’obra es reposaran d’acord amb la secció corresponent:  

 

SOTA CARRETERA: 50 cm de tot-u artificial compactat al 95 % del PM i 15 cm 

d’aglomerat asfàltic amb el corresponent reg d’emprimació.  

 

SOTA PAVIMENT: 25 cm de tot-u artificial compactat al 95 % del PM i 5 cm 

d’aglomerat en fred.  

 

SOTA FORMIGÓ: 20 cm de tot-u artificial compactat al 95 % del PM i 20 cm de 

formigó.  

 

Enderroc de construccions  

Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 

unes condicions de seguretat suficient i evitar danys en les construccions properes, 

d’acord amb el que sobre el particular ordeni el Director de les Obres, que designarà i 

marcarà els elements que s’hagi de conservar intactes. El Contractista obtindrà abans 

dels enderrocs fotografies dels mateixos i de les edificacions i instal·lacions que 

poguessin ser afectades.  

 

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

ocupants de les zones properes a l’obra.  

 

Reposició de construccions  

Les construccions seran reposades de la manera més similar a la prèviament existent.  

 

Retirada dels materials d’enderroc  

Els materials d’enderroc que hagin de ser retirats de l’obra s’aplegaran i transportaran 

en la manera i als llocs que assenyali el Director de l’Obra. 

 

3.2.3 Amidament i abonament 

  

A efectes de generació dels preus auxiliars s’han establert els següents criteris:  

- Els enderrocs i reposicions de fàbriques existents s’amidaran i abonaran pels 

metres cúbics (m³) realment enderrocats o reposats, amidats sobre el terreny.  

- Demolició, acoti de material i posterior reposició de mur de Pedret. 

- La demolició i reposició de paviment existent s’amidarà i abonarà per metres 

quadrats (m²).  

- m3 Demolició, acoti de material i posterior reposició de mur d’empedrat.  

 

En cap cas serà objecte d’abonament independent el transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants, per considerar-se inclosos en l’enderroc o la demolició. Els 

enderrocs, demolicions i reposicions s’abonaran, segons els preus que figurin en els 

Quadres de Preus.  
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3.3 Retirada i extensió de la terra vegetal 

  

3.3.1 Definició 

  

Es defineix com a retirada i extensió de la terra vegetal les operacions destinades a 

preservar i emmagatzemar, durant el temps d’execució de les obres, la capa superior del 

terreny amb un contingut de matèria orgànica superior al 5%, i la seva posterior 

extensió.   

 

3.3.2 Execució de les obres 

  

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, es remourà i s’aplegarà on indiqui la 

Direcció de les Obres. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de 

la resta dels productes excavats per evitar la seva contaminació. El fons de l’excavació 

haurà de deixar-se pla i anivellat amb els pendents previstos en la Documentació Tècnica 

o indicat per la Direcció Facultativa de les Obres, preveient-se el desguàs per tal d’evitar 

l’acumulació d’aigua dins de l’excavació. Com a tolerància d’execució s’accepta la de 

50mm. 

 

A la vora d’estructures de contenció i d’edificacions prèvies, la maquinària haurà de 

treballar en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció 

d’amplària superior a 1 m, que s’haurà d’extreure manualment amb posterioritat. Els 

elements de treball que puguin dificultar els treballs d’execució de la partida s’han 

d’eliminar, així com protegir els serveis que puguin resultar afectats. L’ordre dels treballs 

serà l’especificat per la Direcció de les Obres.  

 

L’extensió de la terra vegetal s’haurà de realitzar una vegada acabades les obres de cada 

zona, amb un grau de compactació similar al que es trobava en el seu estat original. Cas 

d’excedir el grau de compactació preexistent s’haurà de remoure i compactar de nou. 

 

3.3.3 Amidament i abonament 

  

La retirada i extensió de la terra vegetal s’abonarà per metres cúbics (m³), realment 

executats, amidats sobre el terreny, segons els preus unitaris que s’estableix en els 

Quadres de Preus.  

 

3.4 Excavació en desmunt 

 

3.4.1 Definició 

  

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials a la zona del terreny per tal de poder assolir les cotes 

definides al projecte així com les formes en superfície necessàries per encaixar les 

obres. Es tracta doncs d’una excavació a cel obert de dimensions mitjanes que precisarà 

maquinària de gran rendiment i altres medis auxiliars.  
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3.4.2 Execució 

  

L’excavació s’executarà de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols.  

 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar sensiblement un 

plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-ho. 

 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d’excavació, es prendran les mesures 

oportunes a l’objecte d’evacuar les aigües i que aquestes no danyin a l’excavació. 

S’aplicarà el mateix criteri d’extensió en el temps en les operacions d’esgotament que 

en el cas d’excavació a cel obert. 

 

Durant l’execució de l’excavació es preveurà la sortida d’aigües pluvials de les 

superfícies planes generades perquè no es dipositin a la zona excavada. 

 

Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui 

aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats. 

 

3.4.3 Mesura i Abonament 

 

Es mesurarà per metres cúbics (m
3
 ) que es calcularan com a diferència entre els perfils 

presos abans d’iniciar-se l’obra i els perfils finals. 

 

3.5 Excavació en pous i rases 

 

3.5.1 Definició 

  

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials a la zona compresa en el terreny després de realitzar 

l’excavació a cel obert i el terreny necessari per encaixar l’obra, que no sigui considerat 

com a excavació a cel obert, és a dir, en principi són excavacions de petites dimensions 

transversals que no precisen la utilització de maquinària de gran rendiment. En 

qualsevol cas, la consideració d’un tipus o d’altre correspondrà a l’Enginyer Director.  

 

3.5.2 Execució 

  

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar sensiblement un 

plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-ho.  

 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d’excavació, es prendran les mesures 

oportunes a l’objecte d’evacuar les aigües i que aquestes no danyin l’excavació . Els 

treballs d’esgotament s’abonaran apart de l’excavació en pous i rases segons el preu 

previst al quadre del present projecte.  

 

Durant l’execució de l’excavació es preveurà la sortida d’aigües pluvials perquè no 

emmagatzemin a la zona excavada. A les excavacions en roca, s’utilitzarà la tècnica del 

pretall o similar per formar els plànols límits de l’excavació.  
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Els materials sobrants de l’excavació es dipositaran en un abocador, o al lloc de la seva 

utilització.  

 

Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui 

aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats.  

 

3.5.3 Mesura i Abonament 

  

En general la fondària de càlcul per establir els volums a abonar serà la teòrica dels 

plànols o en el seu cas la modificada per ordre de la Direcció d’obra o amb la seva 

autorització.  

 

Els talussos laterals de les rases tenen l’objecte de compensar estadísticament el valor 

mig d’increment d’amplada necessari des el fons fins la coronació degut als 

despreniments i al marge de imprecisió de la maquinària durant el procés d’excavació  

 

Aquest increment està associat amb la naturalesa del terreny.  

 

Tant els talussos pel càlcul com l’amplada del fons de la rasa a aplicar per l’amidament 

es consideren pactats i seran els previstos al projecte independentment del medi mecànic 

que el Contractista utilitzi per a realitzar les excavacions de pous i rases. El Contractista 

no podrà demanar increments per mesures reals majors, si aquestes no es pacten 

prèviament a l’execució amb la Direcció d’obra per causa justificada. 

 

Per altra banda, les dimensions reals seran en qualsevol cas les necessàries per a la 

correcta col·locació de les canonades i altres elements.  

 

L’esgotament i drenatges necessaris seran mesurats i abonats com a sobrepreu a aplicar 

sobre el m
3
 excavat de perfil teòric sobre plànols .   

 

L’esgotament s’estendrà des de l’inici de l’excavació fins al moment en què deixi de ser 

necessari per a l’execució de les obres.  

 

3.6 Reblerts en rases 

  

3.6.1 Condicions generals 

  

Abans d’estendre el material es procedirà a l’esbrossada i extracció de la terra i matèria 

vegetal de tot tipus en la zona que haurà de rebre el rebliment i a la compactació al 92% 

PN de la fonamentació del fons de la rasa.  

 

El material de reblert, de qualitat i condicions d’humitat previstos en els articles del 

capítol 2.20, s’estendrà per capes de gruix 25 cm, i en tot cas no superior a 30 cm. Els 

materials a emprar seran de les excavacions i, excepcionalment, procedents de préstec. 
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3.6.2 Amidament i abonament 

  

L’amidament i abonament de tots els reblerts es realitzarà per metres cúbics (m
3
 ) de 

volum mesurat  sobre secció tipus teòrica de plànols independentment de les dimensions 

reals executades, no podent  el Contractista demanar increments per majors dimensions 

si aquestes no han estat autoritzades per la Direcció d’obra. 

 

3.7 Repàs, piconatge i anivellament 

  

3.7.1 Definició 

  

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:  

- El repàs i sanejament del fons de la rasa  

- L’aportació d’un mínim de terres per a la correcció de nivells 

- La compactació del fons  

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

3.7.2 Execució de les obres 

  

No s’autoritzarà l’execució d’aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les 

seves fases amb referències topogràfiques precises.  

 

Les cotes del fons de la rasa són les indicades als plànols, excepte si l’Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 

l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries.  

 

Es procedirà a la neteja i anivellament del fons de l’excavació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys  de quatre centímetres (±4cm) 

en el cas de tractar-se de sòls, i una planor de ±15 mm en tres metres. El fons de 

l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de 

quedar reblerts. El grau de compactació serà del 95% de l’assaig Pròctor Modificat, i la 

qualitat del repàs efectuat requerirà l’aprovació de la Direcció de les Obres.  

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes 

i ranures s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de 

l’excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s’eliminaran totes les 

roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.   

 

El repàs s’ha de fer poc abans d’emplenar la rasa sanejant, d’acord amb les instruccions 

de la Direcció de les Obres, també les zones inestables de petita superfície (bosses 

d’aigua, argiles expandides, turbes, etc.). L’aportació de terres per a la correcció dels 

nivells ha de ser mínima, de característiques iguals a les terres existents i de la mateixa 

compacitat. Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar s’ha de donar unes passades 

al final sense vibració.  
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3.7.3 Amidament i abonament. 

  

El repàs, piconatge i anivellament, queda inclòs en l’excavació de rases i no s’amidarà 

per separat, excepte a la zona del camí d’accés on s’amidarà i abonarà segons la partida 

corresponent del quadre de preus.  

 

3.8 Refinament de talussos 

  

3.8.1 Definició 

  

Consisteix en les operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric dels 

talussos de terraplens i desmunts.  

 

Els perfilats de talussos que s’efectuïn per harmonitzar amb el paisatge confrontant han 

de realitzar-se amb una transició gradual, tenint especial cura en les transicions de 

talussos de diferent inclinació.  

 

Les bases i coronació dels talussos, excepte en desmunts en roca dura, s’arrodoniran, 

ajustant-se al Projecte i instruccions del Director. Les acumulacions de terra sobre 

substrats de roca s’arrodoniran per sobre d’aquests. 

 

L’acabat dels talussos serà suau, uniforme i totalment d’acord amb la superfície del 

terreny, sense grans diferències, i ajustant-se al Projecte, procurant evitar danys a arbres 

existents o roques que tinguin “pàtina” (superfície rovellada), per la qual cosa hauran de 

fer-se els ajusts necessaris. 

 

Es complirà, en tot cas, tot el disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, 

de seguretat i salut, i emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.8.2 Execució de les obres 

  

Les obres de refinament de talussos s’executaran amb posterioritat a l’esplanació. Quan 

l’esplanació estigui molt avançada i el Director de les Obres l’ordeni, es procedirà a 

l’eliminació de la superfície dels talussos de qualsevol material tou, inadequat o 

inestable, que no es pugui compactar degudament o no serveixi per als fins previstos. 

Els forats resultants s’ompliran amb materials adequats, d’acord amb les indicacions del 

Director de les Obres.  

 

En cas de produir-se un esllavissament o procés d’inestabilitat en el talús d’un reblert, 

haurà de retirar-se i substituir-se el material afectat pel mateix, i reparar el dany produït 

a l’obra. La superfície de contacte entre el material substituït i el romanent en el talús, 

haurà de perfilar-se de manera que impedeixi el desenvolupament d’inestabilitats a 

favor de la mateixa. Posteriorment haurà de perfilar-se la superfície M talús d’acord 

amb els criteris definits en el present article.  

 

Els talussos de l’esplanació hauran de quedar, en tota la seva extensió, conformats 

d’acord amb el Projecte i les ordres complementàries del Director de les Obres, havent 
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de mantenir-se en perfecte estat fins la recepció definitiva de les obres, tant en el que es 

refereix als aspectes funcionals com als estètics.  

 

3.8.3 Amidament i abonament 

  

El refinament dels talussos de la parcel·la d’ubicació de l’EDAR serà objecte 

d’abonament independent segons la partida corresponent del quadre de preus.  

 

3.9 Càrrega i transport de terres i runa 

 

3.9.1 Definició. 

  

En aquesta unitat s’inclouen:  

- El transport de terres i runa a l’abocador autoritzat  

- La descàrrega de les terres i runa  

- El cànon D’ABOCAMENT i qualsevol altra despesa originada pel transport i 

abocament  

 

3.9.2 Execució de les obres. 

  

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen pel seu desplaçament correcte. Durant el 

transport s’ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues ni molèsties. Tots 

els materials que la Direcció de les Obres estimi oportú, s’han de transportar a un 

abocador autoritzat. El trajecte que s’ha de recórrer serà proposat a la Direcció de les 

Obres i haurà de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequat a la 

maquinària que s’utilitzi.   

  

3.9.3 Amidament i abonament.  

 

El transport de terres queda inclòs en l’execució de les demolicions i excavacions, i no 

serà objecte d’abonament apart.   

 

4. EXECUCIÓ D’OBRES DE FÀBRICA 

  

4.1 Armadures d’acer a emprar en formigó armat 

  

4.1.1 Definició 

  

Es defineixen com a armadures d’acer a emprar en formigó armat al conjunt de barres 

d’acer que es col·loquen a l’interior de la massa de formigó, per ajudar aquest a resistir 

els esforços a què és sotmès.  
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4.1.2 Materials 

  

Les característiques dels materials, vénen expressades als plànols. De qualsevol forma, 

el material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d’acer.  

 

Hauran de complir totes les condicions establertes pels acers en la Instrucció pel 

Projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EHE-08.  

 

4.1.3 Execució de les Obres 

  

Les armadures es col·locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid.  

 

En el cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant 

després de la mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.  

 

Les barres es fixaran entre sí, mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la 

distància a l’encofrat, de forma que quedi impedit de tot moviment d’aquelles durant 

l’abocament i compactació del formigó i permetent a aquest, embolicar-les sense deixar 

cavitats.  

 

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se amb els cèrcols dels suports i armadures de 

l’extradós de plaques, lloses o voladissos per evitar el seu descens.  

Les distàncies de separació, recobriments, entroncaments, etc. compliran amb el 

disposat en la EHE-08.  

 

Abans de procedir al formigonat el Contractista haurà d’haver avisat a la Direcció de 

l’Obra amb antelació perquè aquesta pugui efectuar les revisions que cregui oportunes 

quant a col·locació d’armadures.  

 

4.1.4 Amidament i Abonament 

  

Les armadures d’acer s’amidaran per quilograms (Kg), realment col·locats, deduïts dels 

plànols de construcció.  

 

4.2 Capa de neteja i d’anivellament 

  

4.2.1 Definició 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó pobre al 

fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. L’execució de la 

unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l’excavació  

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó  

- Execució dels junts  

- Curat del formigó  
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4.2.2 Condicions generals 

  

La superfície ha de ser plana i anivellada. El formigó no ha de tenir disgregacions ni 

buits a la massa. 

 

Toleràncies d’execució: 

- Gruix de la capa:  10 mm, + 30 mm  

- Nivell: ± 20 mm  

- Planor: ± 20 mm / 2 m  

 

4.2.3 Condicions del procés d’execució 

 

La temperatura ambient per formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s’ha 

d’aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. El formigó s’ha de col·locar abans 

d’iniciar l’adormiment. L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   

 

4.2.4 Unitat i criteris d’amidament  

 

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.2.5 Normativa de compliment obligatori 

  

EHE Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

4.3 Obres de formigó in situ 

 

4.3.1 Definició 

 

Es defineixen com a obres de formigó in situ aquelles en les quals s’utilitza com a 

material fonamental el formigó en massa col·locat directament a l’obra sobre el terreny 

en forma de soleres o lloses o en motlles confinats per encofrats, reforçat o no amb les 

armadures metàl·liques corresponents que absorbeixen, convenientment disposades, els 

esforços de tracció, que el formigó, per sí sol, no podria resistir. En cas de no emprar 

reforços d’acer es parla de formigó en massa.  

La seva execució inclou les operacions següents:  

- Fabricació del formigó.  

- Transport del formigó.  

- Posada en obra del formigó.  

- Compactació del formigó.  

- Curat del formigó. 

  

4.3.2 Materials 

  

Veure Formigons Hidràulics.  
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4.3.3 Tipus i dosificació de la barreja 

  

Veure Formigons Hidràulics. 

  

4.3.4 Equip necessari per a l’execució de les obres 

  

Veure Formigons Hidràulics. 

  

4.3.5 Execució de les Obres 

  

Posta en obra del formigó  

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d’una hora (1h) entre la fabricació 

del formigó i la seva posta en obra i compactació. El Director de l’Obra podrà modificar 

aquest termini si s’empren materials o addicions especials, podent-se augmentar aquest 

termini, quan s’adoptin les mesures necessàries per impedir l’evaporació de l’aigua o 

quan concorrin favorables condicions d’humitat i temperatura.  

 

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que sempre l’extrem de 

la màniga no sigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d’aplicació i que el volum 

del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l.).  

 

En lloses, l’estesa del formigó s’executarà de forma que l’avanç es realitzi en tot el seu 

gruix. Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície.  

 

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva 

alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la 

lletada escorri al llarg de l’encofrat.  

 

En pilars, el formigonat s’efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a 

dos metres d’alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no 

quedi aire pres i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals 

recolzats en ells s’executin d’un mode continu, es deixaran transcórrer, al menys dues 

hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi que el 

formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament.  

 

En el cas de la solera sobre la qual descansen les peces prefabricades s’haurà de 

preveure una petita inclinació en direcció a l’eix del canal de la superfície en contacte 

directe amb les peces per aconseguir una millor col·locació del morter d’assentament.  

En la solera del canal, la rasant de formigó es deixarà perfectament a cota i la superfície 

es reglejarà anivellant-la amb rodons longitudinals col·locats a cota horitzontalment a 

les armadures interiors dels alçats.  

 

Posada en obra sota l’aigua  

El formigó podrà posar-se en obra sota l’aigua, si ho autoritza l’Enginyer Director.  

 

Per evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament en la seva 

posició final, mitjançant trompes d’elefant, cangilons tancats de fons mòbil o per altres 

mitjans aprovats per l’Enginyer Director, no haurà de remoure’s després de ser 
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dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l’aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, 

evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el rentat de la barreja.  

 

La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies 

aproximadament horitzontals.  

 

Quan s’emprin trompes d’elefant aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el 

rentat del formigó. L’extrem de càrrega serà, en tot moment, submergit per complert en 

el formigó i el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per evitar 

l’entrada d’aigua.  

 

Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran 

gradual i acuradament perquè es recolzin sobre el terreny de fonamentació o sobre el 

formigó ja col·locat.  

 

Després s’aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, amb la fi de mantenir, 

en el possible, l’aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d’evitar la segregació 

i rentat de la barreja.  

 

Compactació del formigó  

La compactació dels formigons col·locats s’executarà amb igual o major intensitat que 

l’emprada en la fabricació de la proveta d’assaig de la fórmula de treball.  

 

La compactació es continuarà, especialment juntament als paraments i cantonades de 

l’encofrat, fins eliminar els possibles forats i aconseguir que la pasta surti a la 

superfície.  

 

El piconament s’efectuarà normalment al front de la massa.  

 

La compactació de formigons i del formigó emprat en l’execució de peces prefabricades 

haurà de realitzar-se per vibració.  

 

Els vibradors s’aplicaran sempre de forma que el seu efecte s’estengui a tota la massa, 

sense que es produeixin segregacions locals.  

 

Si s’empren vibradors de superfícies s’aplicaran movent-los lentament, de forma que la 

superfície del formigó quedi totalment humida.  

 

Si s’empren vibradors interns, hauran de submergir-se longitudinalment en la tongada, 

de forma que la seva punta penetri en la tongada subjacent i retirar-se també 

longitudinalment, sense desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al 

formigó. L’agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se 

a aquest efecte, que no se superin els deu centímetres per segon (10 cm/s).  

 

La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a setanta-cinc 

centímetres (75 cm) i serà l’adequada per produir en tota la superfície de massa vibrada 

una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en 

pocs punts molt de temps. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 

cm) de la paret de l’encofrat.  
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Si s’aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no 

s’introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa.  

 

S’autoritzarà l’ús de vibradors fermament ancorats als motlles.  

 

Si s’avaria un o més dels vibradors emprats i no es pot substituir immediatament, es 

reduirà el ritme del formigonat i/o el Contractista procedirà a una compactació per 

piconament suficient per acabar l’element que s’estigui formigonant no podent-se 

iniciar el formigonat d’altres elements mentre no s’hagin reparat o suspès els vibradors 

avariats.  

 

Si s’empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que 

l’agulla no toqui les armadures.  

 

Enduriment o curat del formigó  

Durant el primer període d’enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés 

d’enduriment per reg, que es prolongarà al llarg del termini que, a l’efecte, fixin les 

Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, el Director de l’Obra, segons el 

tipus de ciment emprat i les condicions climatològiques del lloc.  

 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les 

causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de 

l’element formigonat. Una vegada endurit el formigó es mantindran humides les 

superfícies, mitjançant arpilleres, esteres de palla o altres teixits anàlegs d’alt poder de 

retenció d’humitat, durant tres dies (3 d) si el conglomerat emprat fos ciments Pòrtland 

P-450, augmentant-se aquest termini en el cas que el ciment emprat fos d’enduriment 

més lent.  

 

L’enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície 

mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que tals mètodes 

ofereixin les garanties necessàries per evitar la manca d’aigua lliure en el formigó 

durant el primer període d’enduriment.  

 

4.3.6 Toleràncies de la superfície enllestida 

  

Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els 

paràmetres plans, mesurats respecte d’una regla de tres metres (3 m) de longitud, 

aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 

- Superfícies vistes: cinc mil·límetres  (9 mm).  

- Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).  

 

4.3.7 Limitacions de l’execució 

  

El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dintre de 

les quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels 

zero graus centígrads (0°C).  

 

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es 

tracti d’elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del 
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formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb gruix tal que 

pugui assegurar-se que l’acció de la gelada no afectarà el formigó recent construït, i de 

forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d’un grau centígrad sota zero (-

1° C).  

 

Les prescripcions anteriors seran aplicables al cas en què s’empri, ciment Pòrtland. Si 

s’utilitza ciment siderúrgic o putzolànic, les temperatures esmentades hauran 

d’augmentar-se en cinc graus centígrads (5° C).  

 

Amb formigons de ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers 

paràgraf d’aquest article, podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si s’utilitza 

una addicció que porti clorur càlcic. La utilització d’additius anticongelants haurà de ser 

autoritzada per la Direcció d’Obra.  

 

Si no pot garantir-se l’eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la gelada afecti 

el formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per comprovar les resistències assolides, 

adoptant-se, en el seu cas, les mesures que dicti el Director de l’Obra.  

 

El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les 

mesures necessàries per evitar l’entrada d’aigua a les masses de formigó fresc. 

Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d’ésser 

aprovada pel Director de l’Obra.  

 

4.3.8 Control de qualitat 

  

Es comprovarà sistemàticament la qualitat del formigó posat en obra, moldejant-se amb 

ell les provetes, previstes en el plà de control de qualitat de l’obra. 

 

Si la resistència característica del formigó de les provetes corresponents no arriba a 

l’especificada en les Prescripcions Tècniques Particulars, s’extrauran directament 

provetes dels elements afectats, sempre que dita extracció no comprometi l’estabilitat o 

resistència de dits elements.  

 

Assajades dites provetes, es calcularà la resistència real del formigó col·locat endurit. Si 

l’Enginyer Director ho autoritza, es podran emprar mètodes d’auscultació dinàmica i 

altres sancionats suficientment per l’experiència.  

 

Si la resistència característica així determinada segueix sent inferior a l’especificada, 

l’Enginyer Director adoptarà les mesures previstes a la norma EHE-08 segons cregui 

convenient.  

 

4.3.9 Amidament i Abonament  

 

El formigó en massa i el formigó armat s’amidarà per la cubicació que resulti de les 

dimensions dels plànols constructius.  

 

S’inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 

transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures 

i curat del formigó.   
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Els preus inclouen també l’anivellament de les soleres i lloses i l’acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

 

4.4 Encofrats 

 

4.4.1 Definició 

  

Es defineix com a obra d’encofrat la consistent en l’execució i desmuntatge de les 

caixes destinades a modelar els formigons, morters o similars.  

 

La seva execució inclou les operacions següents:  

- Construcció i muntatge.  

- Desencofrat.  

 

4.4.2 Materials 

  

Els materials a utilitzar pels encofrats seran metàl·lics o de fusta.  

 

En el cas de formigons vistos (així senyalats als plànols) l’encofrat serà de fusta, 

ribotada, encadellada i regruixada. La fusta serà exempta d’esquerdes, ranures, taques o 

qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura.  

 

Contindrà el menor número possible de nusos i en cas d’existir el diàmetre dels nusos, 

serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta 

seran rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 

 

4.4.3 Execució de les obres 

  

S’autoritza l’ús de tècniques i tipus especials d’encofrat sancionats per la pràctica.  

 

Tant les superfícies de l’encofrat com els productes que a elles s’apliquin, no hauran de 

contenir substàncies perjudicials pel formigó.  

 

Per facilitar l’encofrat serà obligatori l’ús d’un desencofrant.  

 

Les superfícies corbes (reactor) s’hauran d’encofrar amb encofrats de directriu corba. 

En cap cas es permetrà l’encofrat de les esmentades superfícies aproximant la corba 

amb una poligonal si no és amb l’autorització expressa de l’Enginyer Director.  

 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida a la resistència 

mínima necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l’Obra qui marqui 

el temps de desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar.  

 

4.4.4 Amidament i Abonament 

  

L’encofrat emprat en les obres de formigó armat i/o en massa s’abonarà per m² de 

superfície de formigó realment encofrada descomptant els forats de dimensions més 

grans de 0,50 m x 0,50 m. Els preus inclouen l’encofrat i desencofrat del formigó, el 
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curat, la impermeabilització dels forats deixats al formigó per a la subjecció dels panells 

i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de les obres com ara, 

maquinària auxiliar, separadors, líquid de curat, desencofrant, etc. 

 

4.5 Parets de tancament o divisòries 

  

4.5.1 Definició 

  

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d’una o dues 

cares vistes, col·locades amb morter.  

 

S’han considerat els elements següents:  

- Peces ceràmiques  

- Maons de morter de ciment  

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires  

- Col·locació de les peces  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

 

4.5.2 Condicions generals  

 

- La paret ha de ser no estructural.  

- Ha de ser estable, plana i aplomada.  

- Les peces han d’estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

- Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa 

cap altra condició. 

- Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un 

junt.  

- Les obertures han de portar una llinda resistent.  

- Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

- En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d’estar matats 

per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

- Ha d’estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives.  

- En les parets de totxana, no hi ha d’haver forats de les peces oberts a l’exterior. 

Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d’estar formats amb 

maó calat de la mateixa modulació.  
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- En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 

cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l’útltima filada i aquell element. Aquest 

espai s’ha d’haver reblert amb morter, un cop l’estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d’haver fet la paret.  

- Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

 

Regates:  

- Pendent ≥ 70°  

- Fondària  ≤1/6 de l’amplària de la paret  

 

Toleràncies d’execució:  

- Replanteig d’eixos:  

Parcials  ± 10 mm  

Extrems ± 20 mm  

Alçària  ± 15 mm/3 m 

± 25 mm/total  

Aplomat ± 10 mm/3 m  

              ± 30 mm/total  

Gruix dels junts  ± 2 mm  

Distància entre l’última filada i el sostre  ± 5 mm  

 

PARET DE CERÀMICA 

Gruix dels junts:  

- Acabat de la paret      Gruix dels junts (cm)  

Vista                                   1  

Per a revestir                    1,2  

 

Toleràncies d’execució:  

Planor i horitzontalitat de les filades:  

 

Acabat de la paret Planor   Horitzontalitat de les filades  

Vista             ± 5 mm/2 m       ± 2 mm/m         ± 15 mm/total  

Per revestir   ± 10 mm/2 m     ± 3 mm/m         ± 15 mm/total  

 

PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:  

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  

 

Gruix dels junts: 

0,5 - 1 cm  

 

Toleràncies d’execució:  

Planor  ± 5 mm/2 m  

Horitzontalitat de les filades  ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  

 

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d’estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 

especificacions fixades al seu Plec de Condicions.  
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Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 

d’alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

4.5.3 Condicions del procés d’execució 

  

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s’ha de revisar l’obra 

executada 48 h abans i s’han d’enderrocar les parts afectades.  

 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s’han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s’han fet.  

 

L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres.  

 

Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter.  

 

Paret de ceràmica:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter.  

 

Paret de morter de maons de ciment:  

S’ha d’humitejar el maó per a col·locar només a la zona dels junts. Si el maó conté 

additiu hidrofugant no s’ha d’humitejar.  

 

4.5.4 Unitat i criteris d’amidament  

 

Paret de ceràmica:  

m
3
 de volum amidat segons les especificacions de la DT amb deducció del volum 

corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures ≤ 2,00 m
2
 No es dedueixen  

- Obertures > 2,00 m
2
 i <= 4,00 m2  Es dedueixen el 50%  

- Obertures > 4,00 m
2
  Es dedueixen el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l’obertura, com ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m
2
  en què aquesta col·locació es 

compta a part.  

 

Paret de morter de maons de ciment:  

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures ≤ 2,00 m2  No es dedueixen  

- Obertures > 2,00 m2 i ≤4,00 m2  Es dedueixen el 50%  

- Obertures > 4,00 m2  Es dedueixen el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l’obertura, com ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 

compta a part. 
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4.5.5 Normativa de compliment obligatori  

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  

4.6 Arrebossats 

 

4.6.1 Definició 

  

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o 

verticals, interiors o exteriors i formació d’arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 

ciment ràpid.  

 

S’han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat mestrejat  

- Formació d’arestes  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 

• Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Aplicació del revestiment  

- Cura del morter  

 

• Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Cura del morter  

- Repassos i neteja final  

 

• Formació d’aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de l’aresta  

- Cura del morter  

 

Arrebossat:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

 

S’han de respectar els junts estructurals.  

 

Quan l’acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat 

acabat no hi ha d’haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
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Quan l’acabat és remolinat i lliscat, a l’arrebossat acabat no hi ha d’haver pols, ni 

fissures, forats o d’altres defectes.  

 

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat  ≤ 1,8 cm  

- Arrebossat mestrejat o a bona vista  1,1 cm  

 

Arrebossat mestrejat: 

- Distància entre mestres  ≤ 150 cm  

 

Toleràncies d’execució per l’arrebossat:  

 

Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o mestrejat: 

- Gruix de l’arrebossat  ± 2 mm  

 

Formació d’aresta:  

Ha de ser recta i contínua.  

 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

 

Toleràncies d’execució:  

- Horitzontalitat o aplomat  ± 2 mm/m  

                                                  ± 5 mm/total  

 

4.6.2 Condicions del procés d’execució 

  

Condicions generals  

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es 

donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta i s’han de refer les parts 

afectades.  

 

Per a iniciar-ne l’execució cal que la coberta s’hagi acabat o, en els paraments interiors, 

hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  Per als paraments situats a 

l’exterior cal, a més, que funcioni l’evacuació d’aigües.  

S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l’adormiment.  

 

Arrebossat  

S’han de col·locar tots els elements que hagin d’anar fixats als paraments i no dificultin 

l’execució del revestiment.  

Tipus 
arrebossat 

Planor 
(mm/m) 

Aplomat a cada planta en 
parament vertical  (mm) 

Nivell previst en 
parament horitzontal 

(mm) 

Esquerdejat ± 10   

A bona vista ± 5 ± 10 ± 10 

Mestrejat ± 3 ± 5 ± 5 
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Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 

abans.  

 

Quan l’arrebossat és esquerdejat, s’ha d’aplicar llançant amb força el morter contra els 

paraments.  

 

Quan l’arrebossat és a bona vista, s’han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons.  

 

Quan l’arrebossat és mestrejat, s’han de fer mestres amb el mateix morter, als 

paraments, cantonades, racons i voltants d’obertures. Les arestes i les mestres han 

d’estar ben aplomades.  

 

Quan l’arrebossat és esquitxat, s’ha d’aplicar en dues capes: la primera prement amb 

força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l’anterior.  

 

Quan l’acabat és deixat de regle o remolinat, s’ha d’aplicar prement amb força sobre els 

paraments.  

 

El lliscat s’ha d’aplicar quan encara estigui humida la capa d’arrebossat.  

 

Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície del morter.  

 

Per fer assecatges artificials es requereix l’autorització explícita de la DF.  

 

No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a 

mínim, o s’hagi adormit.  

 

4.6.3 Amidament i abonament 

 

Arrebossat:  

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:  

 

En paraments verticals:  

- Obertures ≤ 2,00: No es dedueixen  

- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m
2
: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%  

 

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1,00 m
2
: No es dedueixen  

- Obertures > 1,00 m
2
: Es dedueix el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com  ara 

bastiments que s’hagin embrutat.  
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4.7 Parets estructurals 

 

4.7.1 Definició 

  

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter 

de ciment o d’argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb 

morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar 

vist o per a revestir. L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets  

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades  

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils  

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

- Protecció de l’estabilitat del mur en front a les accions horitzontals  

- Protecció de l’obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades  

- Protecció de l’obra de fàbrica dels cops, roçadures i de les esquitxades de morter  

  

Condicions generals:  

- La paret ha de ser estable, resistent i ha d’estar aplomada.  

- S’ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, 

separades amb junts estructurals.  

- La paret ha d’estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on 

poden col·locar-se peces de mig bloc.  

- Els blocs s’han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

- Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el 

modulat general.  

- Els junts cal que estiguin plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 

- Les obertures han de portar una llinda resistent.  

- El coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i 

armades.  

- Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, 

plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

- Si l’acord amb d’altres parets és articulat, la unió s’ha de fer per mitjà d’elements 

auxiliars, d’acord amb els criteris fixats per la DF  

- El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els 

esforços.  

- Si la DF no fixa d’altres condicions, els junts de control han de complir:  

- Separació......................................................................≤ 12 m  

- Separació en zones de grau sísmic >= VI .......................≤ 5 m  

- Gruix dels junts horitzontals......................................... 0,6 cm  

- Gruix dels junts verticals.............................................≤1,2 cm  

Toleràncies d’execució:  

- Replanteig parcial ..............................................................  ± 10 mm  
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- Replanteig total ..................................................................  ± 20 mm  

- Distància entre obertures  ...................................................  ± 20 mm  

- Alçària................................................................................  ± 15 mm/3m 

....... .................................................................................... ± 25 mm/total  

- Planor  ................................................................................  ± 10 mm/2 m  

- Aplomat .............................................................................  ± 10 mm/3 m  

 ...........................................................................................  30 mm/total  

- Horitzontalitat de les filades ..............................................  ± 2 mm/m  

 ........................................................................................... ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts horitzontals  .............................................  ± 2 mm  

- Gruix dels junts verticals ...................................................  ± 2 mm  

 

4.7.2 Condicions del procés d’execució 

  

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d’aquests límits, s’ha de revisar l’obra executada les 48 h abans i s’han 

d’enderrocar les parts afectades.  

 

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les 

parts que s’han fet.  

 

L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres.  

 

S’ha d’humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s’ha d’humitejar si el bloc 

conté additiu hidrofugant.  

 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 

l’abocada, per tal de no absorbir l’aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant, ha d’estar sec.  

 

El formigó de brancals, de junts de control i d’acords de parets, s’ha d’abocar cada 5 

filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  

 

4.7.3 Amidament i abonament  

 

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures de 2,00 m
2
 com a màxim.......................................No es dedueixen  

- Obertures de 2,00 m
2
 fins a 4,00 m2 com a màxim.............. Es dedueix el 50%  

- Obertures de més de 4,00 m
2
 ..................................................Es dedueix el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l’obertura, com ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m
2
 en què aquesta col·locació es 

compta a part. 

 

 

  



Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) 

Plec de Condicions Tècniques 

Autor: Arnau Torra Trepat 

109 

 

4.8 Pintat sobre formigó en paraments amb emulsions bituminoses  

 

4.8.1 Definició 

 

Execució d’una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 

verticals, mitjançant l’aplicació d’un producte líquid.  

S’han considerat els materials següents:  

- Impermeabilització d’elements de formigó mitjançant un producte asfàltic.  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície  

- Aplicació de la emprimació, en el seu cas  

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del 

producte  

 

4.8.2 Condicions generals 

 

La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per 

la DF. El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de 

cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix 

total del recobriment, el nombre de capes i la forma d’aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

 

4.8.3 Condicions del procés d’execució  

 

S’han d’aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir 

a fora de l’àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua 

a la seva superfície s’han de corregir abans de l’execució. 

  

4.8.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d’aquesta unitat 

s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 

finalització. 

  

4.8.5 Normativa de compliment obligatori 

  

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  
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4.9 Teulada de teules 

 

4.9.1 Definició 

 

Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant teules de ceràmica, 

recuperades de l’obra o subministrades pel promotor, fixades amb morter sobre el 

suport, clavades sobre enllatat o col·locades sense adherir.  

 

S’han considerat els tipus següents:  

- Teula plana clavada sobre enllatat  

- Teula plana col·locada amb morter  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents  

- Col·locació de les teules per filades 

  

4.9.2 Condicions generals 

  

Les esquenes d’ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment. El conjunt 

dels elements col·locats ha de ser estanc. Si s’utilitzen teules de color uniforme 

(vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. Les teules 

planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en 

l’altra direcció.   

 

Volada de les teules del ràfec: ≥ 4 cm  

 

Cavalcament entre les teules i els aiguafons: ≥ 10 cm  

 

Separació entre cavalcaments de les teules situades sobre els aiguafons:≥20 cm  

 

Toleràncies d’execució:  

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

- Teula àrab: ± 20 mm  

- Teula plana o romana: ± 10 mm-  

- Alineació entre dues teules consecutives:  

- Teula àrab: ± 10 mm  

- Teula plana o romana: ± 5 mm  

- Alineació de la filera:  

- Teula àrab: ± 20 mm  

- Teula plana o romana: ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm  

 

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER  

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de 

l’extrem superior.  
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TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT  

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l’enllatat. La teula plana per dos punts i 

la romana per un punt. Les peces que fan esquenes d’ase han d’anar emmorterades. Les 

teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  

 

4.9.3 Condicions del procés d’execució  

 

S’han d’aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’han de revisar i 

assegurar les parts fetes. El suport i les teules per col·locar, que han d’estar en contacte 

amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del 

morter. Si s’utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal 

comprovar que compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu 

funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles  

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció  

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de 

la peça  

- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en 

origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de 

teules  

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la 

resta de teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments 

i les alineacions previstes  

 

4.9.4 Unitat i criteris d’amidament  

 

m
2
 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures d’1,00 m2, com a màxim:  No es dedueixen  

- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.10 Pintats de paraments amb pintura plàstica 

  

4.10.1 Definició 

  

Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.   

 

S’han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 

S’han considerat els elements següents:  

- Estructures  

- Paraments  

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  
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- Elements de protecció (baranes o reixes)  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d’emprimació, de protecció o de fons, necessàries i 

del tipus adequat segons la composició de la pintura d’acabat. 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura 

d’acabat.  

 

4.10.2 Condicions generals 

  

En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. Ha de tenir el 

color, la brillantor i la textura uniformes. 

  

4.10.3 Condicions del procés d’execució 

  

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

- Humitat relativa de l’aire > 60%  

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  

 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina 

feta 24 h abans i s’han de refer les parts afectades. Les superfícies d’aplicació han de ser 

netes i sense pols, taques ni greixos. S’han de corregir i eliminar els possibles defectes 

del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. No es pot pintar sobre 

suports molt freds ni sobreescalfats. El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir 

d’acord amb les instruccions del fabricant i l’autorització de la DF.  

 

Quan el revestiment estigui format per més d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. S’han d’evitar els treballs 

que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, durant i després de 

l’aplicació. No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge.  

 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. El suport ha d’estar 

suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 

humitat inferior al 6% en pes. S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les 

floridures i les sals. 

 

Temps mínim d’assecatge de la superfície abans d’aplicar la pintura: 

  

Material superfície Hivern Estiu 

Guix 3 mesos 1 mes 

Ciment 1 mes 2 setmanes 
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4.10.4 Unitat i criteris d’amidament 

 

m
2
 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures ≤ 4 m
2
: No es dedueixen  

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una 

fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m
2
, en 

que aquesta superfície s’ha d’amidar expressament.  

 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara 

bastiments que s’hagin embrutat.  

 

4.10.5 Normativa de compliment obligatori 

  

No hi ha normativa de compliment obligatori  

 

5. EXECUCIÓ DE CONDUCCIONS 
 

5.1 Pous de registre i pericons  
 

5.1.1 Definició  

 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- Els  materials i operacions necessàries per a la realització dels pous de registre, 

inclosos la solera, les parets d’obra, els pates, les parets, les reduccions 

prefabricades i la tapa.  

- La neteja i manteniment del pou fins l’acabament de l’obra  

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra  

 

5.1.2 Materials 

  

Tots els materials se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director i hauran de complir 

el que sobre ells s’indica en el capítol 2 del present Plec.  

 

5.1.3 Execució de les obres 

  

La solera serà de formigó HM-20 en massa i s’ajustarà a les dimensions i 

característiques definides als plànols. L’execució de la solera es farà sense la presència 

d’aigua freàtica o de pluja, no es permès el formigonat de la mateixa contra el terreny, 

previ repàs i sanejat de les parets.  
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La forma i dimensions de les parets dels pous de registre s’ajustaran a les dimensions 

indicades als Plànols.   

 

Les parets prefabricades estaran construïdes per anelles de formigó recolzades a sobre 

d’un element resistent, quedant aplomades les peces col·locades i els junts. El nivell de 

coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa sobresortint entre 30 i 

50cm del terreny en les zones de camps agrícoles i enrasades a la cota del ferm en zones 

urbanes pavimentades. La superfície interior ha de ser llisa i estanca, essent les 

toleràncies d’execució de 10 mm en l’aplomat i de 5 mm en més o en menys per la 

secció interior del pou. La col·locació de les peces s’ha de realitzar sense que les peces 

rebin cops. Es tindrà cura especial en què el pou quedi ben assentat tant en la base com 

els reblerts laterals, perquè no es produeixin efectes tallants superiors als límits elàstics 

de les conduccions.  

 

Les connexions dels tubs es realitzaran a les cotes, de manera que els extrems dels 

conductes coincideixin amb les cares laterals dels pous de registre, en el cas que aquests 

no siguin passants. En cas que ho siguin, s’ajustarà la cota i l’emplaçament dels punts 

d’entrada i sortida de forma que l’angle girat per la conducció no sigui mai superior a 

dos (2) graus sexagesimals.  

 

5.1.4 Amidament i abonament  

 

Els pous de registre s’amidaran per unitat (ut). En el preu es consideren inclosos tots els 

materials i operacions necessaris per a un perfecte acabat de la unitat, a judici de 

l’Enginyer Director. El pou de registre se certificarà quan estigui completament executat 

no podent-se certificar un pou no sencer.  

 

5.2 Soleres per a pous de registre  

 

5.2.1 Definició  

 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- La sobreexcavació necessària de la rasa per la realització de la solera del pou i el 

seu posterior rebliment.  

- Els materials i operacions necessàries per la realització de la solera, i de la mitja 

canya i/o llavi del sobreeixidor.  

- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l’obra.  

- La neteja i manteniment de les soleres fins l’acabament de l’obra.  

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

5.2.2 Materials 

  

Els materials per construir la solera acompliran el que sobre els mateixos s’indica en els 

articles 2.5 ACERS, 2.7 FUSTES PER ENCOFRATS, 2.17 FORMIGONS i 4.3  

ENCOFRATS. Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer 
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Director i compliran l’esmentat a l’article 2.21 ELEMENTS PREFABRICATS DE 

FORMIGÓ.  

 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonat com disgregacions o buits a la massa.   

 

5.2.3 Execució de les obres 

  

La forma i dimensions de les soleres s’ajustaran a les indicades als Plànols, la tolerància 

d’execució pel que respecte al nivell de la solera serà de 20 mm en més o en menys. En 

les soleres a mitja canya, per sobre de la solera i amb el mateix formigó s’ha de formar 

una mitja canya entre les boques d’entrada i de sortida del pou. Aquesta mitja canya ha 

de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les 

banquetes laterals han de quedar a l’alçària de mig tub.  

 

La preparació del lloc d’emplaçament dels pous i la construcció de la solera es realitzarà 

en les condicions assenyalades en els plànols i seguint les instruccions que al respecte 

fixi l’Enginyer Director.  

 

La temperatura ambient per a formigonar estarà compresa entre 5 i 40 ºC. El formigó es 

posarà en obra abans que s’iniciï l’adormiment i l’abocada es realitzarà de forma que no 

es produeixin disgregacions. Per a la realització dels treballs es mantindrà el pou lliure 

de terres engrunades i aigua.  

 

5.2.4 Proves  

 

En les escomeses es comprovarà per a diversos cabals l’efectivitat del sobreeixidor 

realitzat, a partir de les mesures de la cota de la làmina de l’aigua sobre el llavi del 

sobreeixidor i de l’aforament dels cabals d’entrada i de sortida. Es realitzarà una taula 

que reculli els valors esmentats per les situacions més característiques produïdes durant 

les obres. A partir dels resultats de la taula la Direcció indicarà les modificacions a 

efectuar en aquestes escomeses. Aquestes rectificacions no donaran dret a cap 

abonament addicional a què la unitat d’obra no serà conforme fins rebre l’aprovació de 

la Direcció de les Obres.  

 

5.2.5 Amidament i abonament  

 

Les soleres dels pous s’abonaran segons el Quadre de Preus formant part de la unitat 

pou o apart. En el preu es consideren inclosos tots els materials i operacions necessàries 

per un perfecte acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director.  

 

5.3 Parets per a pous  

 

5.3.1 Definició 

  

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- Els materials i operacions necessàries per la realització de les parets dels POUS 

inclosos els graons i els junts.  
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- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l’obra, així com el morter d’assentament, i l’enfoscat i arremolinat.  

- La neteja i manteniment de la paret del pou fins l’acabament de l’obra.  

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

5.3.2 Materials  

 

Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  

 

Per les parets d’escomeses realitzades in situ, els materials acompliran el que sobre els 

mateixos s’indica en els articles 2.5 ACERS, 2.7 FUSTES PER ENCOFRATS, 2.17 

FORMIGONS i 4.3  ENCOFRATS. 

  

5.3.3 Execució de les obres 

  

La forma i dimensions de les parets dels pous de registre s’ajustaran a les dimensions 

indicades als Plànols. Les parets prefabricades estaran constituïdes per anelles de 

formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d’un element resistent, quedant 

aplomades les peces col·locades i els junts plens de morter. El nivell de coronament ha 

de permetre la col·locació del bastiment i la tapa sobresortint cinquanta (50) cm del 

terreny. La superfície interior ha de ser llisa i estanca, essent les toleràncies d’execució 

de 10 mm en l’aplomat i de 5 mm en més o en menys per la secció interior del pou. La 

col·locació de les peces s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. Es tindrà cura 

especial en què el pou quedi ben assentat tant en la base com els reblerts laterals, perquè 

no es produeixin efectes tallants superiors als límits elàstics de les conduccions.  

 

Les connexions dels tubs es realitzaran a les cotes degudes de manera que els extrems 

dels conductes coincideixin al ras de les cares laterals dels pous de registre, En el cas 

que aquests no siguin passants. En cas que ho siguin s’ajustarà la cota i l’emplaçament 

dels punts d’entrada i sortida de forma que l’angle girat per la conducció no sigui mai 

superior a dos (2) graus sexagesimals.  

 

Els graons ajustaran perfectament al cos de l’obra. 

  

5.3.4 Amidament i abonament 

  

Les parets dels pous de registre s’amidaran i valoraran, segons el preu que figura al 

Quadre de Preus.  

 

5.4 Cons d’entrada per a pous 

  

5.4.1 Definició  

 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- Els materials i operacions necessàries per la realització dels cons d’entrada als 

POUS inclosos els graons i els junts.  
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- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l’obra, així com el morter d’assentament, i l’arrebossat i brunyit.  

- La neteja i manteniment fins l’acabament de l’obra.  

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

5.4.2 Materials 

  

Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  

 

5.4.3 Execució de les obres 

  

La forma i dimensions dels cons de pericons i pous de registre s’ajustaran a les 

dimensions indicades als Plànols. Els graons ajustaran perfectament al cos de l’obra.  

 

5.4.4 Amidament i abonament 

  

Els cons asimètrics per a pous de registre s’amidaran i valoraran amb el preu que figura 

al Quadre de Preus.  

 

5.5 Bastiments i tapes per a pous 

  

5.5.1 Definició 

  

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- El marc, bastiment, passador i junt elastomèric. 

- Els elements d’estanquitat  

- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l’obra.  

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

5.5.2 Materials 

 

Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  

 

El pes mínim del conjunt de tapa i marc de fosa modular per registre serà de 145 kg i 

admetrà càrregues de 40 t. Entre tapa i estrep s’intercalarà un cèrcol de material 

elastomèric.  

 

5.5.3 Execució de les obres 

  

La forma i dimensions dels elements s’ajustaran a les indicades als Plànols, ajustant-se 

les tapes perfectament al cos de l’obra. La base del bastiment ha d’estar sòlidament 

travada per una anella perimetral de morter. L’anella ha de tenir una secció en pendent 
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tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les 

parets del pou. El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pou 

anivellades prèviament amb morter, quedant la tapa recolzada sobre el bastiment en tot 

el seu perímetre, evitant moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls. La tolerància d’execució per ajust lateral del bastiment i de la tapa 

és de quatre (4) mil·límetres en més o en menys. 

 

En aquells punts on hi hagi perill d’inundacions per la proximitat a les rieres es 

disposaran tapes estanques. Es realitzarà una prova d’estanqueïtat d’aquestes tapes en 

què es mesurarà el volum d’infiltracions per a diferents condicions de càrrega. Aquesta 

prova pot ser substituïda per l’homologació en un assaig de característiques similars. 

L’aprovació del sistema d’estanquitat adoptat correspon a la Direcció de les Obres.  

 

5.5.4 Amidament i abonament 

  

Els bastiments i tapes per a pous s’amidaran i valoraran segons el preu que figuri al 

Quadre de preus.  

 

En el preu es consideren inclosos tots els materials i operacions necessàries per un 

perfecte acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director.   

 

5.6 Grups de bombaments submergits 

  

5.6.1 Definició. 

  

S’entén per grup de bombament submergit la unitat del tipus centrífug prevista per 

treballar total o parcialment submergida en el líquid a bombar. Un grup de bombament 

consta genèricament d’un motor d’accionament, el sistema d’acoblament, la carcassa 

amb el rodet d’impulsió, les connexions d’entrada i sortida de la bomba i la bancada de 

recolzament.  

 

5.6.2 Execució. 

  

La instal·lació es realitzarà de manera que el soroll i les vibracions produïdes per les 

bombes durant el seu funcionament no resulti molesta. Els grups de bombament 

s’instal·laran de forma que puguin ésser extrets fàcilment del fons del pou i tornats a 

col·locar encara que la cambra de bombament estigui plena d’aigua. Podran treballar de  

forma continua, intermitentment i amb llargs períodes d’espera sense que afecti el seu 

funcionament.  

 

En qualsevol cas es respectaran les indicacions que el fabricant faci per al seu muntatge 

i d’acord a la bona pràctica de muntatge d’aquestes instal·lacions.  

 

Per a les soldadures de la caldereria s’aplicarà la norma MV-104-1966. Els resultats 

obtinguts dels assaigs realitzats es presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva 

validació.  
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5.6.3 Amidament i abonament. 

  

S’amidaran i abonaran per unitat totalment instal·lada segons plànols i el corresponent 

preu que figura al Quadre de Preus núm.1.  

 

5.7 Tubs, passamurs, maniguets, colzes i d’altres 

 

En aquest capítol s’inclouen totes les canonades i els elements de muntatge fabricats en 

PE rígid o tou indispensables pel normal funcionament de les instal·lacions.   

 

5.7.1 Conduccions per gravetat.  

  

Matèria prima.  

S’utilitzarà PE rígid d’alta densitat no plastificat com a matèria primera en la seva 

fabricació excepte als maniguets que serà PE no rígid. S’entén com a PEAD la molècula 

de polietilè de major pes molecular. Podrà contenir altres components com ara 

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.  

 

El tub de polietilè per gravetat és un tub construït de doble paret, corrugat exteriorment i 

llis interiorment.  

 

Gruix dels tubs i toleràncies  

El gruix dels tubs serà el necessari per acomplir amb totes les condicions d’aquest Plec. 

No obstant això, no es permetran canonades amb gruixos menors dels que s’indiquen en 

el quadre adjunt.  

 

 

Tipus de junt  

La unió dels successius tubs es realitza mitjançant un maneguet i junta elàstica 

localitzada a l’interior del maneguet. 

 

Prova d’estanqueïtat  

La canonada de PE per gravetat  ha de superar l’especificat en la Norma ASTM C-920 

M/89  recollida en les “ Prácticas habituales de anàlisis de líneas de alcantarillado de 

hormigón mediante el método de análisis de aire a baja presión ”, en tot el que es 

refereix a l’estanqueïtat de la canonada entre pous de registre. 

 

Execució de les obres  

Transport i manipulació  

Les canonades i accessoris, així com material de junts, hauran d’inspeccionar-se en 

origen.  

 

Diàmetre nominal (mm) 110 200 

Gruix de paret (mm) 4,2 7,7 
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Pel transport, càrrega i descàrrega només es permetran els suports i equips que no facin 

malbé els tubs.  

 

Amb baixes temperatures i gelades s’adoptaran precaucions especials amb els tubs.  

 

Durant l’emmagatzematge els tubs de PE es col·locaran de manera que quedin suportats 

pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions solars.  

 

Condicions de les rases per allotjament dels tubs  

En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar 

amb més termini l’obertura de les rases, s’haurà de deixar sense excavar uns vint 

centímetres sobre la rasant de la solera per realitzar la seva finalització en el termini 

anterior esmentat.  

 

Muntatge dels tubs  

S’inspeccionaran els tubs i els seus accessoris abans de baixar-los a la rasa. En el cas de 

comprovar l’existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. 

 

Els materials acumulats a l’interior seran retirats abans de la seva col·locació en la rasa.  

 

La manera de procedir per introduir els tubs en les rases serà manual o mitjançant corda.   

 

Les canonades no podran instal·lar-se de manera tal que el contacte o recolzament sigui 

puntual o una línia de suport. S’empraran els separadors necessaris amb la missió 

d’assegurar una distribució de les pressions de contacte que no afecten a la integritat de 

la conducció.   

 

En el cas de rases amb pendents en les seves rasants superiors al deu per cent: la 

canonada es col·locarà en sentit ascendent, sempre que sigui possible, si no fos així, es 

prendran les precaucions pertinents per evitar el lliscament dels tubs.  

 

Generalment no es col·locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al 

reblert, al menys parcial de la rasa, per protegir-los, en el possible, dels cops, variacions 

de temperatura, radiacions solars i evitar la possible flotació de la canonada en cas 

d’inundació de la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar la dita flotació, la rasa 

tindrà l’oportú desguàs.  

 

Cada vegada que s’interrompi la col·locació de la canonada es taponaran els extrems 

lliures i les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides.  

 

Rebliment i compactació de la rasa  

Després de col·locada la canonada, es procedirà al seu rebliment de la rasa envoltant a la 

canonada amb material granular inferior a 25 mm per damunt de la generatriu exterior 

superior de la canonada, tal i com s’indica als plànols, complint les especificacions que 

es recullen en ells. El rebliment de les terres serà realitzat d’acord amb el descrit a 

l’article de Rebliments.  
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Acabats  

En els pous amb tub passant, una vegada finalitzada la seva construcció, inclosos pates i 

la tapa col·locats, es procedirà a tallar la conducció per fer-la registrable a dos terceres 

parts de la seva altura.  

 

Amidament i abonament  

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu inferior, 

descomptant les longituds degudes a arquetes, pous de registre, sobreeixidors, etc.  

 

A dit amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus i diàmetre de 

la canonada.  

 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, la preparació de la superfície 

d’assentament i la col·locació dels tubs amb les pertinents unions i les proves 

d’estanqueïtat incloses en el quadre de preus. 

 

El material d’assentament o solera de formigó, l’excavació i el recobriment de formigó 

d’executar-se, no seran d’abonament independent. 

 

6. EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I FERMS 

  

6.1 Tot-u artificial 

 

6.1.1 Preparació de la superfície d’assentament 

  

El tot-u artificial no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que 

hagi d’assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies 

establertes. Per això, a més de l’eventual reiteració dels assajos d’acceptació de dita 

superfície, el Director de les obres podrà ordenar el pas d’un camió carregat, a fi 

d’observar el seu efecte.  

 

Si a l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin de les 

tolerables, es corregirien abans de l’inici de la posta en obra del tot-u artificial, segons 

les prescripcions de l’article 501.4.3.  

 

6.1.2 Preparació del material 

  

La preparació del tot-u artificial es farà en central i no “in situ”. L’addició de l’aigua de 

compactació es farà també en la central.  

 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Pròctor modificat” segons la 

Norma NLT 108/72, podrà ser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de 

compactació, segons els assajos realitzats en el tram de proba.  
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6.1.3 Extensió de la capa 

  

Els materials seran estesos, una vegada acceptada la superfície d’assentament, prenent 

les precaucions necessàries per evitar segregacions i contaminacions amb espessos 

compreses entre deu i trenta centímetres (10 a 30 cm). 

 

Les eventuals aportacions d’aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l’única 

humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària 

per a l’execució de la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que 

en cap cas un excés de la mateixa renti el material.  

 

6.1.4 Compactació de la capa  

 

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de sobrepassar l’òptima en 

més d’un (1) punt percentual, es procedirà a la compactació de la tongada, que es 

continuarà fins assolir la densitat específica a l’apartat 501.4.1. del present Article o en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 

de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip que 

normalment s’estigués utilitzant, es compactaran amb medis adequats a cada cas, de 

manera que les densitats que s’assoleixin compleixin les especificacions exigides al tot-

u artificial en la resta de la capa. 

 

6.1.5 Tram de prova. 

  

Abans de la utilització d’un determinat tipus de material, serà preceptiva la realització 

del corresponent tram de prova, per fixar la composició i forma d’actuació de l’equip 

compactats, i per determinar la humitat de compactació més conforme a aquelles.  

 

La capacitat de suport, i el gruix si procedeix, de la capa sobre la que es vagi a realitzar 

el tram de prova seran semblants als que tindrà en el ferm de la capa de tot-u artificial.  

 

El Director de les obres decidirà si és acceptable la realització del tram de proba com a 

part integrant de l’obra en construcció.  

 

S’establiran les relacions entre número de passades i densitat assolida, per compactador 

i per al conjunt de l’equip de compactació.  

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les obres definirà:  

- Si és acceptable o no l’equip de compactació proposat pel Constructor.  

- En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i, en el seu cas, la correcció 

de la humitat òptima.  

- En el segon, el Constructor haurà de proposar un nou equip o la incorporació 

d’un compactador supletori o substitutori.  
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Així mateix, durant l’execució del tram de proba s’analitzaran els aspectes següents:  

- Comportament del material sota la compactació  

- Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control d’humitat i densitat “in 

situ” establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de 

control, com ara isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d’aire, etc.  

 

6.1.6 Especificacions de la unitat acabada 

  

Densitat  

La compactació del tot-u artificial es continuarà fins assolir una densitat no inferior a la 

que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima obtinguda a l’assaig “Pròctor 

modificat”, segons la Norma NLT 108/72, efectuant les pertinents substitucions de 

materials grossos.  

 

Quan el tot-u artificial s’utilitzi en calçades per a trànsits T3 o T4, o en voreres, 

s’admetrà una densitat no inferior al noranta-set per cent (97%) de la màxima obtinguda 

a l’assaig “Pròctor modificat”.  

 

L’assaig per establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material 

obtingudes “in situ” a la zona a controlar, de forma que el valor de dita densitat sigui 

representatiu d’aquella. Quan existeixen dades fiables que el material no difereix 

sensiblement, en les seves característiques, de l’aprovat a l’estudi dels materials i 

existeixen raons d’urgència, així apreciades pel Director de les obres, es podrà acceptar 

com a densitat de referència la corresponent a dit estudi.  

 

Càrrega amb placa  

A les capes de tot-u artificial, els valors del mòdul E2, determinat, segons la Norma 

NLT 357/86, no seran inferiors als indicats en el quadre següent.  

 
SITUACIÓ E2 (MPa) 

T0-T1 T2-T3 T4, voral 

Subbase 100 80 40 

Base 120 100 50 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada  

Disposades les estaques de refinament, anivellades fins a mil·límetres (mm) d’acord 

amb els plànols, a l’eix, trencament de peralt si existeixen, i voreres de perfils 

transversals que la seva separació no excedeixi de la meitat (1/2) de la distància entre 

els perfils del projecte, es comprovarà la superfície acabada amb la teòrica que passi per 

la capçalera de les citades estaques.  

 

L’anomenada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze 

mil·límetres (15 mm) sota calçades amb trànsit T0, T1 o T2, ni de vint mil·límetres 

(20mm) en els altres casos. En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada estesa, que 

en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus dels plànols.  

Serà optativa del Director de les obres la comprovació de la superfície acabada amb 

regla de tres metres (3 m), establint-se la tolerància admissible en dita comprovació, de 

no venir fixada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
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Les irregularitats que excedeixen de les toleràncies especificades es corregiran pel 

Constructor, al seu càrrec. Per això s’escarificarà en una profunditat mínima de quinze 

centímetres (15 cm), s’afegirà o retirarà el material necessari i de les mateixes 

característiques, i es tornarà a compactar i refinar.  

 

Quant  la tolerància sigui rebassada per defecte i no existeixin problemes de negament, 

el Director de les obres podrà acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella 

compensi la minva d’espessor sense increment de cost per a l’Administració.  

 

Limitacions de l’execució  

Els tot-u artificials es podran utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 

hagin produït alteracions en la humitat del material de manera que se superi en més de 

dos (2) punts percentuals la humitat òptima.  

 

Sobre les capes acabades d’executar es prohibirà l’acció de tot el tipus de trànsit, mentre 

no es construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament 

tingués que passar sobre elles es distribuiria de forma que no es concentressin las 

rodades en una sola zona. El Constructor serà responsable dels danys originats, havent 

de procedir a la seva reparació d’acord amb les instruccions del Director de les obres.  

 

Amidament i abonament  

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m
3
) realment executats, mesurats d’acord 

amb les seccions tipus assenyalades en els plànols.  

 

No seran d’abonament les creus laterals, ni les corresponents a l’aplicació de la 

compensació de la minva d’espessors de capes subjacents.  

 

Control de qualitat  

Control de procedència.  

 

Abans de l’inici de la producció, es reconeixerà cada procedència, determinant-se la 

seva aptitud en funció del resultat dels assajos. El reconeixement es realitzarà de la 

forma més representativa possible, mitjançant presa de mostres en els reculls o a la 

sortida de la cinta de les instal·lacions de triturat.  

 

Per a qualsevol volum de producció previst s’assajarà un mínim de quatre (4) mostres, 

afegint-se una (1) més per a cada deu mil metres cúbics (10.000 m3), o fracció, d’excés 

sobre cinquanta mil metres cúbics (50.000 m3)  

 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:  

- Humitat natural, segons la NLT 102/72.  

- Granulometria por tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les las Normes NLT 105/72 y 106/72.  

- Pròctor modificat, segons la norma NLT 108/72.  

- Equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72.  

- Índex de llosses, segons la Norma NLT 354/74.  

- CBR, segons la Norma NLT 111/78.  

- Desgast Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72.  



Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) 

Plec de Condicions Tècniques 

Autor: Arnau Torra Trepat 

125 

 

- Coeficient de neteja, segons la Norma NLT 172/86.  

 

A més, sobre una (1) de les mostres es determinarà el pes específic de grossos i fins, 

segons les Normes NLT 153/76 y 154/76.  

 

Control de producció.  

Es realitzaran els següents assajos:  

• Per cada mil metres cúbics (1000 m
3
) de material produït, o cada dia si s’utilitza 

menys material:  

- Pròctor modificat, segons la Norma 108/72.  

- Equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72.  

- Granulometria per tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  

- Cada cinc mil metres cúbics (5000 m
3
) de material produït, o una (1) 

vegada a la setmana si s’utilitza menys material:  

- Índex de llosses, segons la Norma NLT 354/74  

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les Normes NLT 105/72 y 

106/72.  

- Coeficient de neteja, segons la Norma NLT 172/86.  

• Cada quinze mil metros cúbics (15000 m
3
) de material produït, o una (1) vegada 

al mes si s’utilitza menys material  

- Desgast de Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72.  

 

Control d’execució  

Es considerarà com “lot”, que s’adaptarà o rebutjarà en bloc, al material uniforme que 

entri en dos-cents cinquanta metres (250 m) de calçada o vorera, o alternativament en 

tres mil metres quadrats (3.000 m
2
) de capa, o en la fracció construïda diàriament si 

aquesta fos menor.  

Les mostres es prendran, i els assajos “in situ” es realitzaran, en punts precisament 

seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinal com transversal.  

 

Compactació:  

Sobre una mostra d’efectiu sis unitats (6) es realitzaran assajos de:  

- Humitat natural, segons la Norma NLT 102/72.  

- Densitat "in situ", segons la Norma NLT 109/72.  

- Càrrega amb placa:  

- Sobre una mostra d’efectiu una unitat (1) es realitzarà un assaig de càrrega amb 

placa, segons la Norma NLT 357/86.  

 

Materials:  

Sobre cada un dels individus de la mostra presa per al control de compactació, segons 

l’apartat 501.7.3.1. del present article, es realitzaran assajos de:  

- Granulometria per tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  

- Pròctor modificat, segons la Norma NLT 108/72.  

 

Criteris d’acceptació o rebuig del lot:  

Les densitats mitges obtingudes en la compactada no haurien de ser inferiors a les 

especificades a l’aparat 501.4.1. del present Article; no més de dos (2) individus de la 

mostra podran adonar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per sota de la densitat 
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exigida. Els assajos de determinació d’humitat tindran caràcter indicatiu i no 

constituiran per sí sols base d’acceptació o rebuig.  

 

Si durant la compactació apareguessin flonjalls localitzats, es corregiran abans d’iniciar 

el mostreig.  

 

Per a la realització d’assajos d’humitat i densitat podran utilitzar-se mètodes ràpids no 

destructius, com ara isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d’aire, etc., sempre 

que mitjançant assajos previs s’hagin determinat una correspondència raonable entre 

aquests mètodes i les Normes NLT 102/72 i 109/72.  

 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no haurien de ser inferiors als 

especificats en el Quadre 501.2 del present article.  

 

En cas de no assolir-se els resultats exigits, el lot es recompactarà fins assolir les 

densitats i mòduls especificats.  

 

Es recomana dur a terme una determinació d’humitat natural en el mateix lloc en què es 

realitzi l’assaig de càrrega amb placa, així com procedir, quan correspongui per 

freqüència de control, a prendre mostres en dita zona per granulometria i Pròctor 

modificat.  

 

6.2 Reg d’emprimació 

  

6.2.1 Equip necessari per a l’execució de les obres  

 

Serà l’indicat a l’article 530.4 del PG-3.  

 

6.2.2 Execució de les obres  

 

Haurà de complir les especificacions de l’article 530.5 del PG-3.  

 

6.2.3 Amidament i abonament 

  

El lligant hidrocarbonat utilitzat en reg d’emprimació s’abonarà per m
2
 realment 

col·locats.  

 

L’abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i de l’aplicació del 

lligant hidrocarbonat.  

 

L’àrid eventualment utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones (t) realment 

amidades per pesada directa en bàscula contrastada. L’abonament inclourà l’extensió de 

l’àrid.  
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6.2.4 Control de qualitat  

 

Control de procedència  

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de proporcionar un certificat de 

qualitat, en el que figurin el tipus i denominació, així com la garantia de que compleix 

les prescripcions exigides.  

 

De cada procedència de l’àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 

dos (2) mostres, d’acord amb la norma NLT-148/72, i de cadascuna d’ elles es 

determinarà l’equivalent de sorra, segons la norma NLT-113/72.  

 

Control de recepció  

Per cada trenta tones (30 t), o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor 

quantitat, de lligant hidrocarbonat es prendran mostres d’acord amb la norma NLT-

121/86 i es realitzaran els següents assajos, segons la naturalesa del lligant 

hidrocarbonat.  

 

Betum fluïdificat  

- Viscositat Saybol, segons la Norma NLT-133/72.  

- Destil·lació, segons la norma NLT-134/72.  

- Penetració sobre el residu de destil·lació, segons la norma NLT-124/84.  

Emulsió bituminosa  

- Càrrega de partícules, segons la norma NLT-194/84, identificant l’emulsió com 

aniònica o catiònica.  

- Residu per destil·lació, segons la norma NLT-139/84.  

- Penetració sobre el residu de destil·lació, segons la norma NLT-124/84.  

 

Amb independència de l’anteriorment establert, quan el Director de les obres l’estimi 

convenient, es portaran a terme les sèries d’assajos que consideri necessaris per a la 

comprovació de la resta de característiques.  

 

El control de recepció de l’àrid serà fixat pel Director de les obres.  

 

Control d’execució  

 

Es considerarà com a "lot", que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al resultant d’ aplicar el 

menor dels tres (3) criteris següents:  

- Dos-cents cinquanta metres (250 m) 

- Tres mil metres quadrats (3000 m
2
)  

- La fracció emprimada directament.  

 

Les dotacions de lligant hidrocarbonat i eventualment d’àrid, es comprovaran 

mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o fulls de paper, o altre material similar, 

col·locades sobre la superfície durant l’extensió de l’àrid i/o l’aplicació del lligant.  

 

Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a emprimar, i la del lligant 

hidrocarbonat mitjançant termòmetres col·locats lluny de qualsevol element calefactor.  
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Criteris d’acceptació o rebuig  

Els criteris d’acceptació o rebuig han de fixar-se pel Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o, en el seu defecte pel Director de l’Obra.  

 

6.3 Mescla bituminosa en calent 

  

6.3.1 Equip necessari per a l’execució de les obres. 

  

 INSTAL·LACIÓ DE FÀBRICA:  

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 

hora (120 T/H).  

 

ESTENEDORES:  

Tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 

estaran proveïdes de dispositiu automàtic d’anivellament, o bé per uns reguladors de 

gruix que siguin aprovats per l’Enginyer Director.  

 

EQUIP DE COMPACTACIÓ:  

L’equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 

de base com la intermèdia i de trànsit.  

 

Com a mínim estarà composta per:  

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.  

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d’inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).  

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).  

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d’Obra d’acord amb la capa, 

gruix i quantitat estesa.  

 

6.3.2 Execució de les obres. 

  

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball:   

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 

qualitat a les mescles, complint sempre els requisits exigits a l’Article 542.3. Per tant, 

l’Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d’àrids i les 

proporcions de lligant i filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible.  

 

També s’hauran d’assenyalar a partir dels assajos de laboratori:  

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids 

amb el lligant.  

- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant.  

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.  

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.  

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.  
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Proveïment d’àrids:  

El Contractista haurà de posar en coneixement de l’Enginyer Director, amb quatre dies 

de termini, la data d’inici dels aplecs a peu de planta.  

 

No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d’un 

aplec perllongat.  

 

Deu dies abans de l’inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 

àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim.  

 

Durant l’execució de la mescla bituminosa, se subministraran diàriament i com a mínim 

els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 

s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests.  

 

Estesa de la mescla.   

L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 

romanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 

apreciable de material.  

 

L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 

mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 

d’Obra podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació 

existents.  

 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 

per tal de sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració 

del regle, amb objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. També es 

pararà especial compte que els sens fins i els regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustats, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d’homogeneïtat del 

material estès.  

 

L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les 

juntes de treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 

trànsit.  

 

6.3.3 Trams de prova. 

  

Abans d’iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d’assaig amb una 

longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l’indicat als plànols, per a cada 

tipus de mescla.  

 

Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per determinar els següents factors: 

gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.  

 

A la vista dels resultats obtinguts, l’Enginyer Director decidirà la conveniència 

d’acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, havent 

el Contractista d’estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no 

s’hagi presentat un pla d’execució sancionat per la pràctica i aprovat per l’Enginyer 

Director.  
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 

sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva.  

 

6.3.4 Especificacions de la unitat acabada. 

  

Granulometria:  

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 

total dels àrids) les següents:  

- Tamisos superiors a l’UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)  

- Tamisos compresos entre l’UNE 2,5 mm i l’UNE 80 m: dos per cent (±2%).  

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).  

 

Dosificació del lligant hidrocarbonat:  

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 

fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).  

 

Densitat:  

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 

noranta vuit per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda, 

segons la NLT-159/86.  

 

A les mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) 

punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, 

obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.  

 

6.3.5 Control de qualitat. 

  

Control de producció:  

• Lligant hidrocarbonat. De cada partida rebuda s’exigirà el certificat d’anàlisi 

corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la 

realització dels següents assajos:  

- 1 penetració, segons NLT-124/84.  

- 1 punt d’estovament, segons NLT-125/84.  

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.  

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.  

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.  

S’haurà de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles 

assajos posteriors.  

 

• Àrids:   

Sobre cada fracció d’àrid que es rebi es realitzaran els següents assajos:  

Cada 100 m
3
, o un cop al dia si s’aplega menys material:  

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  

- 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons NLT-113/72.  

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.  

Cada 2.000 m
3
, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:  

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.  
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- 1 proporció d’elements de l’àrid gruixut amb dos (2) o més cares de 

fractura, segons NLT-358/74.  

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.  

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.  

Cada 10.000 m
3 

o un cop cada quinze dies si s’empra menys material: 
 

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa  de trànsit), segons NLT-

174/72.  

• Filler:   

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 

assajos sobre cadascuna d’elles:  

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.  

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

- 1 coeficient d’emulsibilitat, segons NLT-180/74.  

 

Control d’execució  

• Mescla d’àrids en fred.  

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta 

subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l’entrada a 

l’assecador, efectuar els següents assajos:  

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.  

 

• Mescla d’àrids en calent.  

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, 

una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assajos:  

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.  

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.  

 

• Mescla bituminosa.  

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del 

mesclador, una al matí i una altra a la tarda, efectuar els següents assajos:  

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.  

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86  

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en 

mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a 

mescles denses, semidenses i gruixudes.  

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, 

segons NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.  

Cada setmana:  

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 

provetes, 4 per a immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, 

semidenses i gruixudes.  

• Temperatura.  

- Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de 

planta.  
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- Un cop per setmana es verificarà l’exactitud dels indicadors de 

temperatura d’àrid i de betum.  

 

Posada en obra:   

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d’abocar a l’estenedora per a tenir en 

compte les limitacions que es fixen a l’article 542.5.1. del P.G.3.  

 

Producte acabat:   

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 

següents assajos distribuïts aleatòriament:  

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 

podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l’Obra.  

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.  

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.  

- 8 determinacions de gruixos.  

 

Criteris d’acceptació o refús:  

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a 

l’article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim 

que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit 

per cent (98%).  

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 

l’article 542.6.3.  

 

S’admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.  

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l’especificat a l’apartat 542.6.5.2; no més de 

dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d’allò especificat en més d’un deu 

per cent (10%).  

 

No s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542.6.5.3.  

 

Toleràncies geomètriques.  

• De cotes i amplada:   

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. 

Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de 

trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.  

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap 

cas haurà de ser inferior a la teòrica. 

  

• De gruix:   

El gruix d’una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del 

previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la 

que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).  

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d’ésser inferior al mínim previst 

a la secció tipus dels Plànols.  
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• De regularitat superficial:  

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 

quatre mil·límetres (4 mm), a l’hora de comprovar-la amb un regle de tres metres 

(3 m.) segons la Norma NLT-334/88.  

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-

332/87 no haurà d’excedir de 5 dm
2
 /hm.  

 

6.4 Paviments de formigó 

   

6.4.1 Definició 

  

Es defineix com paviment de formigó al constituït per un conjunt de lloses de formigó en 

massa separades per juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en 

ambdós casos eventualment dotats de juntes longitudinals.  

 

6.4.2 Materials 

  

Ciment  

El ciment s’atendrà a l’Article 202 “Ciments” del present Plec.  

 

Aigua  

L’aigua complirà les prescripcions de l’Article 280, "Aigua a utilitzar en morters i 

formigons" del PG-3.  

 

Àrid gruixut  

Condicions generals  

L’àrid complirà les prescripcions de l’Article 610 "Formigons" del present Plec, amb les 

prescripcions addicionals contingudes en el present article.  

 

La Mida màxima de l’àrid no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm).  

Qualitat  

 

El coeficient de desgast Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 

trenta i cinc (35).  

 

Àrid fi  

Condicions generals  

L’àrid fi complirà les condicions que s’exigeixen a l’Article 610 "Formigons" del 

present Plec, amb les prescripcions addicionals contingudes en el present article.  

 

Granulometria  

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa dintre dels límits que se senyalen a 

la taula: 
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TAMÍS UNE GARBELLAT  PONDERAL ACUMULAT (%) 

5 mm 90 – 100 

2,5 mm 65 – 90 

1,5 mm 45 – 75 

630 µm 27 – 55 

320 µm 10 – 50 

160 µm 2 – 10 

80 µ m 0 – 5 

 

Additius  

Compliran les condicions establertes a les normes següents:  

- UNE 83281:  Reductors d’aigua i fluïdificants.  

- UNE 83282:  Superplastificants (reductors d’aigua d’alta activitat).  

- UNE 83283:  Acceleradors de fraguat. 

- UNE 83284:  Retardadors de fraguat.  

- UNE 83286:  Inclusors d’aire.  

 

6.4.3 Tipus de formigó 

  

El formigons a utilitzar seran HM-30/B/IV+Qb+E i HP-35. El Director de les obres, 

especificarà l’assaig de la determinació de la consistència del formigó, així com els 

límits admissibles en els resultats. El formigó complirà tot l’especificat a l’Article 610 

“Formigons” del present Plec.  

 

6.4.4 Elements de posada en obra 

  

Elements de transport  

S’utilitzaran camions-formigonera.  

 

Serres  

Las serres per a l’execució de juntes en el formigó endurit hauran de tenir una potència 

mínima de divuit cavalls (18 CV) i el seu número haurà de ser suficient per a seguir el 

ritme de formigonat sense enrederir-se, havent-n’hi sempre al menys una (1) de reserva. 

El nombre necessari de serres es determinarà  per assajos de velocitat de tall del formigó 

en el tram de prova. El tipus de disc haurà de ser aprovat pel  Director de les obres.  

 

6.4.5 Execució de les obres 

  

Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  

Es comprovaran  la regularitat superficial i estat de la superfície sobre la s’haurà 

d’estendre el formigó.  

 

El Director de les obres haurà d’indicar zones danyades a reparar.  

 

Abans de la posada en obra del formigó s’impermeabilitzarà la superfície de 

recolzament mitjançant la col·locació d’un geotèxtil. En tot cas, si la superfície de 
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recolzament fos de formigó pobre es col·locarà una làmina de material plàstic per a 

separació entre ambdues capes.  

 

Les làmines es col·locaran amb solapes no inferiors a quinze centímetres (15 cm), 

doblant-se, en el seu cas, lateralment contra l’encofrat fix. El solapament tindrà en 

compte el pendent longitudinal i transversal, per a assegurar la impermeabilitat.  

 

En qualsevol cas, es prohibirà circular sobre la superfície preparada, llevat de personal o 

equips que siguin absolutament precisos per a l’execució del paviment. En aquest cas, 

es prendran totes les precaucions que exigeixi el  Director de les obres, i serà precís la 

seva autorització.  

 

Acabat  

Generalitats.  

Es prohibirà el reg amb aigua o l’extensió de morter sobre la superfície del formigó 

fresc per a facilitar el seu acabat. On fos necessari aportar material per a corregir una 

zona baixa, s’utilitzarà formigó encara no estès. En tot cas, s’ eliminarà la beurada de la 

superfície del formigó fresc.  

 

Acabat de les vorades  

Acabades les operacions d’arremolinat descrites en els apartats anteriors, i mentre el 

formigó estigui encara fresc, s’arrodoniran acuradament les vorades de les lloses amb 

una plana corba de dotze mil·límetres (12 mm) de radi.  

 

Textura superficial.  

Acabat el paviment, i abans de que comenci a fraguar el formigó, es donarà a la 

superfície una textura homogènia, longitudinal o transversal.   

 

Protecció i cura del formigó fresc  

Generalitats.  

Durant el primer període d’enduriment, el formigó fresc haurà de protegir-se contra un 

rentat de pluja, contra una dessecació ràpida -especialment en condicions de baixa 

humitat relativa de l’aire, forta insolació o vent- i contra refredaments bruscos o una 

congelació.  

 

Durant un període que, llevat autorització del  Director de les obres, no serà inferior a 

tres dies (3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de 

circulació sobre ell, excepte la imprescindible per a asserrar juntes i comprovar la 

regularitat superficial.  

 

Cura per humitat.  

Si el paviment curés per humitat, es cobrirà la seva superfície amb arpilleres, estoretes u 

altres materials anàlegs d’alt poder de retenció d’humitat -que es mantindran saturats 

durant el període de cura- quan el formigó hagués assolit una resistència suficient per a 

no perjudicar a la textura superficial. Els dits materials no hauran d’estar impregnats ni 

contaminats per substàncies perjudicials per al formigó, ni que poguessin tenyir o 

embrutar la superfície.  

 

Fins que la superfície del formigó es cobreixi amb els materials previstos, aquesta es 

mantindrà humida aplicant aigua per mitjà de dispositius que l’atomitzin en forma de 
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boirina i no de reg. No s’aplicarà aigua a pressió directament sobre el formigó, ni es 

permetrà que s’acumuli sobre la superfície de manera que discorri sobre ella o es 

desrenti el formigó.  

 

Protecció tèrmica.  

Durant el període de cura, el formigó haurà de protegir-se contra l’acció de la gelada o 

d’un refredament ràpid. En el cas d’una gelada imprevista, es protegirà amb una 

membrana de plàstic aprovada pel Director de las obres fins els matins següents a la 

seva posada en obra.   

 

Si fos probable el refredament brusc d’un formigó sotmès a elevades temperatures 

diürnes, com en cas de pluja després d’un solejament intens o de descens de la 

temperatura ambient en més de vint graus Celsius (20º C) entre el dia i la nit, se li podrà 

protegir de la forma indicada, o s’avançarà l’aserrat de les juntes, tant transversals com 

longitudinals, per evitar la fissuració del paviment.  

 

Execució de juntes asserrades  

En les juntes transversals, el formigó endurit s’asserrarà de forma i a l’instant real que el 

formigó de la ranura sigui net i no s’hagin produït anteriorment esquerdes de retracció a 

la seva superfície. 

 

Les juntes longitudinals podran serrar-se en qualsevol moment, després de 

transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la construcció del paviment, sempre 

que s’asseguri que no hi haurà circulació, ni tampoc la d’obra, fins que s’hagi fet 

aquesta operació. No obstant, quan s’esperi un descens de la temperatura ambient de 

més de vint graus Celsius (20º C) entre el dia i la nit, les juntes longitudinals se serraran 

al mateix temps que les transversals. 

 

6.4.6 Limitacions de l’execució 

 

Generalitats  

S’interromprà el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui, a judici del  

Director de les obres, provocar la deformació de la vorada de les lloses o la pèrdua de la 

textura superficial del formigó fresc.  

 

No haurà de transcórrer més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i el seu 

acabat. El  Director de les obres podrà augmentar aquest termini fins un màxim de dos 

hores (2 h) si s’utilitzessin ciments el principi de fraguat del qual no tingués lloc abans 

de dos hores i mitja ( 2 h 30 min), o si s’adoptessin precaucions per a retardar el fraguat 

del formigó, o si les condicions d’humitat i temperatura fossin favorables.  

 

En cap cas es col·locaran en obra pasterades que acusin un principi de fraguat, o 

presentin segregació o dessecació.  

 

Si s’interrompés la posada en obra per més de mitja hora (1/2 h) es taparà el front del 

formigó de forma que s’impedeixi l’evaporació de l’aigua. Si el termini d’ interrupció 

fos superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es 

disposarà una junta de formigonat transversal, segons l’indicat en el present article.  
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En temps calorós  

Amb temps calorós hauran d’extremar-se les precaucions a fi d’evitar dessecacions 

superficials i fissuracions, segons indiqui el Director de les obres.  

 

Si la temperatura ambient rabassa els vint-i-cinc graus Celsius (25º C), haurà de 

controlar-se constantment la temperatura del formigó, la qual no haurà de rebassar en 

cap moment els trenta graus Celsius (30º C). El Director de les Obres podrà ordenar 

l’adopció de precaucions suplementàries a fi que no se superi aquest límit.  

 

En temps fred  

Quan la temperatura ambient sigui inferior a cinc graus Celsius (5º C) haurà de 

controlar-se constantment la temperatura del formigó, adoptant en el seu cas les 

precaucions necessàries per a evitar que aquesta baixi de deu graus Celsius (10º C) si 

aquella fos de zero graus Celsius (0º C), o de tretze graus Celsius (13ºC) si fos de tres 

graus Celsius sota zero (-3ºC).  

 

Haurà de detenir-se el formigonat quan la temperatura ambient, tendeixi a descendir i 

arribi als dos graus Celsius (2ºC), i es podrà començar quan tendeixi a ascendir, fos 

superior a tres graus Celsius sota zero (-3ºC), i sempre que no existeixin llentions de gel 

en la superfície de recolzament i s’adoptessin les precaucions indicades pel  Director de 

les obres.  

 

Si, a judici del  Director de les obres, hagués risc que la temperatura ambient arribés a 

baixar de zero graus Celsius (0ºC) durant les primeres vint-i-quatre hores (24 h) 

d’enduriment del formigó, el Contractista haurà de proposar unes precaucions 

complementàries, les quals hauran de ser aprovades pel  Director. Si s’estén una làmina 

de plàstic de protecció sobre el paviment, haurà de mantenir-se fins el serrat de les 

juntes.  

 

6.4.7 Amidament i abonament 

  

El paviment de formigó completament acabat, inclús la preparació de la superfície de 

recolzament, s’abonarà per metres quadrats (m
2
).   

 

6.5 Paviments de panot 

  

6.5.1 Definició  

 

Per a la formació de paviments de panot s’han considerat els casos següents:  

- Paviments de panot col·locats a l’estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 

3 cm de sorra  

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport 

de 3 cm de sorra  
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

• En la col·locació a l’estesa amb sorra-ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas  

- Col·locació de la sorra-ciment  

- Col·locació de les peces de panot  

- Humectació de la superfície  

- Confecció i col·locació de la beurada  

 

• En la col·locació a truc de maceta amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas  

- Col·locació de la capa de morter  

- Humectació de les peces per col·locar  

- Col·locació de les peces de panot  

- Humectació de la superfície  

- Confecció i col·locació de la beurada  

 

6.5.2 Condicions generals  

 

- El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes.  

- En el paviment no hi ha d’haver peces escantonades, taques ni d’altres defectes 

superficials.  

- Les peces han d’estar col·locades a tocar i alineades.  

- Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

- Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m
2
, de 2 cm de gruix, segellats 

amb sorra. Aquests junts han d’estar el més a prop possible dels junts de 

contracció de la base.  

- Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 

pòrtland.  

- Pendent transversal ≥ 2%  

- Toleràncies d’execució:  

- Replanteig    ± 10 mm  

- Nivell      ± 10 mm  

- Planor      ± 4 mm/2 m  

- Alineació de la filada  ± 3 mm/2 m  

 

6.5.3 Condicions del procés d’execució  

 

CONDICIONS GENERALS  

- S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

- S’han de col·locar començant per les vorades o els murets.  

- Una vegada col·locades les peces s’ha d’estendre la beurada.  
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- No s’ha de trepitjar després d’haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l’estiu i 48 h 

a l’hivern.  

 

COL·LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER  

- Les peces s’han d’humitejar abans de la seva col·locació.  

 

6.5.4 Amidament i abonament  

 

Els paviments de panot s’amidaran en m
2
  de superfície executada d’acord amb les 

especificacions de la direcció d’obra, amb deducció de la superfície corresponent a 

forats interiors, d’acord amb els criteris següents:  

- Forats d’1,5 m
2
, com a màxim, no es dedueixen  

- Forats de mes d’1,5 m
2
, es dedueixen al 100%  

 

Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords a les vores, sense que 

comporti l’ús de materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat.  

  

6.6 Vorades 

  

6.6.1 Definició. 

  

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- La neteja i preparació de la superfície d’assentament.  

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d’assentament.  

- Les vorades i la seva col·locació.  

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.  

 

6.6.2 Execució de les obres.  

 

Les peces de vorada s’assentaran sobre una llera de formigó del tipus H-150, que tindrà 

una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un 

gruix de vuit centímetres (8 cm).  

 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s’amidi amb regle 

de 3m.  

 

6.6.3 Amidament i abonament 

  

S’amidaran i s’abonaran per metre lineal executat. S’abonarà segons el preu 

corresponent al Quadre de preus. 
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6.7 Rigoles 

   

6.7.1 Definició 

  

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  

- Col·locació de la capa de morter  

- Col·locació de les peces  

- Col·locació de la beurada  

- Neteja de la superfície acabada  

 

6.7.2 Condicions generals 

  

- Les peces no han d’estar trencades, escantonades o tacades.  

- Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d’estar ben 

assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

- S’ha d’ajustar a les alineacions previstes.  

- Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada 

de ciment.  

- La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs 

del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

- Toleràncies d’execució:  

- Replanteig  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell    ± 10 mm  

- Planor    ± 4 mm/2 m 

  

6.7.3 Condicions del procés d’execució 

  

- S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluges.  

- El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l’assaig PM i les rasants 

previstes.  

- S’ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

- No es pot trepitjar la rigola després d’haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 

l’estiu, 48 h a l’hivern. 

  

6.7.4 Amidament i abonament 

  

En m de llargària amidada segons les especificacions de la direcció d’obra. S’abonarà 

segons el preu que figuri en el Quadre de Preus.  
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6.8 Paviment de rajola ceràmica natural 

  

6.8.1 Definició 

  

Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.  S’han considerat els 

paviments següents:  

- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter  

- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de 

maceta amb morter  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  

- Humectació de les peces  

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter  

- Humectació de la superfície  

- Reblert dels junts  

- Neteja de paviment acabat  

 

6.8.2 Condicions generals 

  

En el paviment no hi ha d’haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb 

d’altres defectes superficials. No hi ha d’haver ressalts entre les peces. La superfície 

acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. Les peces han d’estar ben adherides 

al suport i han de formar una superfície plana. S’han de respectar els junts propis del 

suport. L’especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF.  

 

Toleràncies d’execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Planor: ± 4 mm/2 m  

- Celles: ≤ 1 mm  

 

RAJOLA CERÀMICA  

Les peces s’han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.  

 

Toleràncies d’execució: 

- Gruix dels junts: ± 1 mm  

 

TOVES 

Les peces han d’estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

 

Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment. L’amplària dels junts ha de ser 

constant en tota la superfície per pavimentar.  
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Toleràncies d’execució:  

- Gruix dels junts:  

- Toves mecàniques: ± 1 mm  

- Toves manuals: ± 2 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

  

6.8.3 Condicions del procés d’execució  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La col·locació s’ha de fer a temperatura ambient ≥ 5°C. La superfície del suport ha de 

ser neta i humida. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no 

absorbir l’aigua del morter.  

 

S’han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar possibles diferències de 

tonalitat. S’han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de 

ciment de 2,5 cm de gruix. El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 

seva col·locació.  

 

RAJOLA:  

S’ha d’esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s’ha d’estendre la 

beurada. 

 

6.8.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures d’1,00 m
2
, com a màxim: No es dedueixen  

- Obertures de més d’1,00 m
2
: Es dedueix el 100% 

  

6.8.5 Normativa de compliment obligatori  

 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

 

7. EXECUCIÓ D’ALTRES ELEMENTS 

  

7.1 Portes de reixat metàl·lic 

  

7.1.1 Definició 

  

Col·locació a l’obra de portes formades per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, 

ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o 

ancoratge a obres de fàbrica  
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- Muntatge de la porta  

- Falcat provisional  

- Neteja i protecció  

 

7.1.2 Condicions generals 

  

La porta ha d’obrir i tancar correctament.  

 

El bastiment s’ha d’ancorar per mitjà de daus de fonament de morter de ciment 1:4. 

Aquestes bases d’ancoratge no han de quedar vistes. Alhora s’ha d’ancorar els 

tancaments laterals per mitjà d’ancoratges galvanitzats.  

 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.  

 

No han de gravitar càrregues sobre el bastiment.  

 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d’altres defectes 

superficials.  

 

Distància entre els ancoratges del parament  ..........................................  ≤ 60 cm  

Ancoratge del bastiment als fonaments  ..................................................  ≥35 cm  

Dimensions dels daus  .............................................................................  ≥30x30x30 cm  

Franquícia de la fulla al paviment ........................................................... ≥ 8 mm  

 ................................................................................................................ ≤12 mm  

Franquícia de la fulla al bastiment .......................................................... ≤ 4 mm  

 

Toleràncies d’execució:  

     - Replanteig.................................................................................................... ± 10 mm  

     - Nivell ............................................................................................................. ± 3 mm  

     - Aplomat............................................................................................................ ± 3 mm  

 

7.1.3 Condicions del procés d’execució 

 

El bastiment s’ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell 

fins que quedi ben travat.  

 

Totes les fixacions de manyeria s’han de fer amb cargols o amb soldadura.  

 

7.1.4 Amidament i abonament 

  

Les portes de reixat metàl·lic s’amidaran i abonaran per unitat realment col·locada, 

segons el preu que s’estableix al Quadre de Preus. 

 

7.2 Tancaments amb malles metàl·liques  
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7.2.1 Definició 

 

El present plec fa referència a la formació de reixats a les vores de les instal·lacions amb 

malla electrosoldada o amb malla de torsió.  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Subministrament i transport a l’obra dels materials  

- Replanteig del reixat  

- Excavació dels pous de fonament dels pals  

- Col·locació dels pals i formigonament dels pous  

- Col·locació de la malla i tesat de la mateixa, si és el cas  

 

7.2.2 Condicions generals 

  

La tanca ha d’estar col·locada als llocs indicats a la direcció tècnica.  

 

La distància de la tanca a la carretera ha de ser l’especificada a la direcció tècnica  o, en 

el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.  

 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport.  

 

Ha d’estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.  

 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

 

Els suports s’han d’ancorar a daus d’ancoratge. Aquestes bases no han de quedar 

visibles.  

 

Els daus d’ancoratge dels pals intermedis han de ser de 40x40x40 cm.  

 

Llargària de l’ancoratge dels suports d’1,5 m d’alçària   ≥ 30 cm  

 

Llargària de l’ancoratge dels suports d’1,8 i 2 m d’alçària   ≥35 cm  

 

Distància entre suports si la malla és del tipus electrosoldada  2,60 m  

 

Toleràncies d’execució:  

- Distància entre els suports amb malla de torsió  ............................  ± 20 mm  

- Distància entre els suports amb malla electrosoldada de 2,5x1,5 m ± 5 mm  

- Distància entre els suports amb malla electrosoldada de 2,0x1,8 m ± 2 mm  

- Replanteig  .....................................................................................  ± 10 mm  

- Nivell ............................................................................................. ± 5 mm  

- Aplomat ......................................................................................... ± 5 mm  
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7.2.3 Reixa de malla de torsió 

 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç, repartits uniformement als trams 

rectes i a les cantonades. Aquests muntants han d’estar reforçats amb tornapuntes.  

 

Els daus d’ancoratge dels pals principals de centre o canvi d’alineació vertical o 

horitzontal amb angles de 145° han de ser de 40x40x70 cm.  

 

La malla ha de tenir la mateixa tensió a tots els punts. No ha de presentar zones 

bombades ni deteriorades.  

 

La part inferior de la malla ha d’estar separada del terreny de 5 a 10 cm.  

- Distància entre suports                                                                        3 m  

- Distància entre els suports tensors (L)                              30 m≤ L ≤ 48 m  

- Nombre de cables tensors                                                                       3  

- Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant                         7  

 

7.2.4 Condicions del procés d’execució 

  

S’ha de fer un replanteig previ de la tanca, i dels pals, que ha d’aprovar la direcció 

d’obra.  

 

El replanteig s’ha de fer a tota la longitud i als costats de la carretera especificats a la 

direcció tècnica o, en el seu defecte, als indicats per la direcció facultativa.  

 

El replanteig s’ha de fer a tres metres del peu del terraplè de la calçada.  

 

Les terres provinents de l’excavació dels clots dels fonaments es repartiran in situ 

degudament anivellades o, en el seu cas, es transportaran a l’abocador.  

 

Durant tot el procés constructiu, s’ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d’ancoratges i s’ha de mantenir l’aplomat amb l’ajuda d’elements 

auxiliars.  

 

7.2.5 Amidament i abonament  

 

m de llargària amidada, segons el preu que s’estableix al Quadre de Preus  

 

7.3 Hidrosembres 

  

7.3.1 Definició 

  

Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres 

materials que s’afegeixen a l’aigua, en suspensió o en solució. 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar  

- Barreja de les llavors amb la resta de components de la hidrosembra  

- Col·locació de la hidrosembra en una o dues fases  

- Protecció de la superfície sembrada  

 

7.3.2 Condicions generals 

  

La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT; en cas de suposar una 

disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, 

s’ha de augmentar proporcionalment aquesta quantitat.  

 

El material de recobriment ha d’estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. El 

reenceb ha d’estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un 

percentatge alt de matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior 

a 15.  

 

7.3.3 Condicions del procés d’execució 

  

Prèviament s’han d’haver fet els treballs de condicionament del terreny. Des del 

moment en que s’afegeixin les llavors a la barreja d’hidrosembra fins al moment en que 

s’inicia l’operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts. El reg ha de 

cobrir les necessitats per arribar a la germinació d’acord amb el grau de puresa i poder 

germinatiu previstos. L’aportació s’ha de fer en forma de pluja fina. Les dotacions dels 

regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 

materials aportats. Quan la hidrosembra es fa en una fase, s’ha de fer incorporant tots 

els components en una passada i quan es fa en dues, s’ha de fer en dues passades.  

 

7.3.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

m
2
 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

7.3.5 Normativa de compliment obligatori  

 

NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 

material vegetal. Hidrosembres. 

 

8. MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 

  

8.1 Caixes i armaris 

  

8.1.1 Definició i característiques dels elements 
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DEFINICIÓ:  

Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

- Ha d’allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  

- El poliester ha d’anar reforçat amb fibra de vidre.  

- Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

- Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de 

neutre.  

- Ha de portar borns d’entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del 

neutre.  

- La caixa ha de tenir un sistema d’entrada i sortida per als conductors.  

- Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.  

- La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.  

- El tancament de la caixa s’ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser 

precintable.  

 

- Grau de protecció (UNE 20-324):  

Instal·lacions interiors:  ≥ IP-417 

Instal·lacions exteriors:  ≥ IP-437 

 

- Rigidesa dielèctrica:  ≥ 375 kV  

- Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  

- L’esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  

- Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre 

punts.  

- La part inferior de la caixa ha d’estar situada a una alçària de 400 mm, com a 

mínim.  

- La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

- La posició ha de ser la fixada a la DT  

- No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

- Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa 

en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser ≥ 30 

cm.  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

     - Posició:  ± 20 mm  

     - Aplomat:  ± 2%  

 

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.  

 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  

 

S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
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8.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

La CGP ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus  

- Tensió nominal d’alimentació  

- Intensitat nominal  

- Anagrama UNESA  

- Grau de protecció  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

8.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.1.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

8.2 Interruptors magnetotèrmics 

 

8.2.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 

pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 

amb 4 pols protegits.  

 

S’han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d’alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

 

L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

 

Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal  

siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn. 
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El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant. 

 

Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de cada fase o neutre.  

 

ICP: 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  

 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat.  

 

Han de portar marcades les dades següents:  

- La denominació ICP-M  

- La intensitat nominal, en ampers (A)  

- La tensió nominal, en volts (V)  

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers  

- El nom del fabricant o la marca de fàbrica  

- La referència del tipus del fabricant. 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell  

- Número d’ordre de fabricació. 

 

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expressat en ampers, sense 

el símbol A i situat a l’interior d’un rectangle.  

 

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 

 

Per indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de 

tensió nominal.  

 

Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han 

de figurar a la part frontal de l’interruptor.  

 

Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han 

de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de 

l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior 

de l’interruptor.  

 

Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la 

seva connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb 

els símbols corresponents.  

 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar 

sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.   

 

PIA:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat.  
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Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i 

UNE-EN 60947-2  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  

 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de 

portar marcades les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial  

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació  

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern  

- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània  

- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en 

hertz (Hz)  

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del 

símbol de les unitats  

- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident  

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC  

- Classes de limitació d’energia, si s’aplica  

 

La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat. 

 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor. 

 

L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar 

per a la connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva 

enganxada a l’interruptor.  

 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar 

sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.  

 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al 

mateix les indicacions següents:  

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:  

- Intensitat assignada en ampers (A)  

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat  

- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament  

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està 

instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica  

- Designació del tipus o del número de sèrie  

- Referència a aquesta norma  

- Categoria d’ús  

- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)  
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- Valor  de  la  freqüència  assignada  i/o  indicació del corrent continu amb el 

símbol normalment acceptat  

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)  

- Poder assignat de tall últim, en kiloampers (kA)  

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a 

la categoria d’ús B  

- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent  

- Borns del pol neutre, si procedeix, lletra N  

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és 

diferent de 30ºC  

 

La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 

necessàriament visible o bé han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  

 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi 

part integrant de l’interruptor automàtic. 

 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  

 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors 

tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 

60947-2.  

 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils 

normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i 

desmuntatge sobre el perfil. 

 

8.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor. 

  

8.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.2.4 Normativa de compliment obligatori 
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NORMATIVA GENERAL:  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

ICP:  

 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 

de 1,5 a 63 A.  

 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de 

potencia de 1,5 A a 63 A.  

 

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 

y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

8.3 Interruptors diferencials 

  

8.3.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Interruptors automàtics per actuar per corrent diferència residual.  

 

S’han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN  

- Blocs diferencials per muntar en perfil DIN per treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics  

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  

 

Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de les fases i del neutre.  

 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 

mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  

 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL 

DIN:  

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.  

 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat.  

 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie  

- La o les tensions assignades  

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents 

de 50 Hz  

- El corrent assignat  

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)  

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius  

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T  

- Esquema de connexió  

- Característica  de  funcionament  en  presència de corrents diferencials amb 

components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents  

 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o bé sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i 

llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.  

 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar 

clarament marcats.  

 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar 

marcats amb la lletra N.  

 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre 

cargols, volanderes o altres parts movibles de l’interruptor.  

 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre un perfil normalitzat.  

 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic 

magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.  



Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) 

Plec de Condicions Tècniques 

Autor: Arnau Torra Trepat 

154 

 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjans 

diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual 

de funcionament assignada o la de temporització definida. 

 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1  

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B  

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades  

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per treballar a freqüències 

diferents a 50 Hz  

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper  

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)  

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius  

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T  

- Esquema de connexió  

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb 

components continues amb els símbols normalitzats  

 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries 

plaques senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades 

en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.  

 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests 

han d’estar clarament marcats.  

 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar 

marcats amb la lletra N.  

 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes 

o qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.  

 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie  

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)  

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 

procedeix  

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius  

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix  

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb 
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components continues amb els símbols normalitzats  

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics 

amb els que estan acoblats  

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 

interruptor automàtic  

- Referència a aquesta norma  

 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha 

d’haver l’esquema de connexió.  

 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 

requerides en l’apartat anterior.  

 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL 

DIN O PER MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

MAGNETOTÈRMICS, I PER TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi 

part integrant de l’interruptor automàtic. 

 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs 

diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.  

 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils DIN 

normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre el perfil.  

 

Els interruptors preparats per anar muntats adossats a l’interruptor automàtic 

magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.  

 

8.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor.  

 

8.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.3.4 Normativa de compliment obligatori  
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NORMATIVA GENERAL:  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL 

DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 

análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos 

domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  

 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL 

DIN O PER MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

MAGNETOTÈRMICS, I PER TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

  

8.4 Bateries de condensadors d’energia reactiva 

  

8.4.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Bateria de condensadors d’energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 ò 500 

V de tensió, automàtica o mixta.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Condensador trifàsic per corregir el factor de potència.  

 

Ha d’incorporar resistència de descàrrega.  

 

Freqüència:  50 Hz  

 

Pèrdues dielèctriques: ≤ 0,5 W/kVAr  

 

Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C  

 

Grau de protecció: IP-43X  

 

Toleràncies:  

- Potència reactiva: - 5%, + 10%  
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8.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

8.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 

  

8.4.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en 

paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 

2: Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción.  

 

8.5 Piquetes de connexió a terra 

  

8.5.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Piqueta de connexió a terra d’acer i recobriment de coure de 1000, 1500 ò 2500 mm de 

llargària, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d’estar formada per una barra d’acer recoberta per una capa de protecció de coure 

que l’ha de cobrir totalment.  

 

Toleràncies:  

     - Llargària:  ± 3 mm  

     - Diàmetre:  ± 0,2 mm  

 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  

 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 

periòdica de proves d’inspecció i control.  

 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 

conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura 

d’alt punt de fusió, etc.  

 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d’estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s’evitin els efectes electroquímics.  
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Han d’estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

 

En el cas d’enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com 

a mínim, igual a la seva longitud.  

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF  

 

S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte.  

 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

8.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En feixos.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

8.5.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.5.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

8.6 Llums d’emergència 

  

8.6.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Llums d’emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues 

hores d’autonomia, com a màxim.  

 

S’han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència  

- Fluorescència  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d’incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i 

maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.  
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El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats 

per a les entrades de conductors elèctrics.  

 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts 

actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

 

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.  

 

Ha d’incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  

 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

 

En condicions de fallada, no han d’emetre flames ni gasos inflamables.  

 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

 

Les bateries han d’anar protegides contra descàrregues excessives.  

 

Han de poder funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

 

Potència nominal:  

 
Tipus Incandescència Fluorescència 

Flux (lumens) de 120 a 175 de 175 a 300 

Potència (W) <= 12 <= 8 

 

Tensió nominal d’alimentació:  230 V  

     - Freqüència:  50 Hz  

 

Superfície il·luminada (m2):  

 
Tipus Incandescència Fluorescència 

Flux (lumens) de 120 a 175 de 175 a 300 

¦S (m2) ≥28 ≥60 

 

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d’alimentació), (UNE 20-

062): ≥ 1 h  

 

Grau mínim de protecció de l’envoltant (UNE 20-324) : IP-223  

 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

S’ha de connectar a la xarxa d’enllumenat general de corrent altern del local i a la línia 

de connexió a terra.  

 

Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.  

 

Han de proporcionar al nivell del sòl una il·luminació:  ≥ 1 lux  
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Toleràncies d’instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:  

- Aplomat:  ± 2 mm  

 

8.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d’alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

 

Els fluorescents han d’anar marcats segons la UNE_EN 60-968:  

- Marca d’origen  

- Tensió nominal 

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

 

Els cebadors han d’anar marcats segons l’UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

8.6.3 Unitat i criteris d’amidament  

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 

  

8.6.4 Normativa de compliment obligatori 

  

NORMATIVA GENERAL:  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 

incendios de los edificios.  

 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
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UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas 

de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de 

iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)  

 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes 

(cebadores).  

 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos 

alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones 

generales de seguridad.  

 

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para 

lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión 

oficial EN 60925: 1991).  

 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas 

de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

 

8.7 Llums industrials amb làmpades d’incandescència, de descàrrega o 

mixtes 

 

8.7.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Llum industrial amb distribució simètrica extensiva, de xapa d’alumini anoditzat, obert 

o tancat, amb equip elèctric incorporat per a làmpades d’incandescència de 150-200 W, 

de vapor de mercuri a pressió alta de 250 W, de vapor de sodi a pressió alta de 250 W o 

de llum mixta de 250 W.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d’estar formada per:  

- Un reflector de xapa d’alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un 

portalàmpades E-40  

- Si  és  per  a làmpades  de vapor  de mercuri  o de sodi ha d’incorporar un equip 
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elèctric complet dins d’un cos solidari al reflector: reactància, condensadors de 

compensació, arrencador i regleta de connexió  

- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.  

 

Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han 

d’anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".  

 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 

autoextinguibles.  

 

Tensió nominal d’alimentació:  230 V  

- Freqüència:  50 Hz  

 

Grau mínim de protecció (UNE 20-324):  IP-20X 

 

Aïllament (REBT):  Classe I  

 

Marques que s’han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 

l’exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s’hagi de treure al substituir les 

làmpades i amb les làmpades tretes:  

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  

- Marca d’origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor 

responsable). Marques que s’han d’observar durant la instal·lació de la lluminària 

i han de ser visibles des de l’exterior d’aquesta, o darrera d’una coberta o part que 

s’hagi de treure per a la seva instal·lació 

- Tensió o tensions assignades en volts  

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns  

 

Marques que s’han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser 

visibles des de l’exterior, tant si la lluminària està muntada o instal·lada amb les 

làmpades en posició com en l’ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima  

- Xifres del codi del grau de protecció IP  

- Distància mínima als objectes il·luminats  

 

Ha de quedar penjada del sostre per mitjà de tubs o elements similars (cadenes, etc.), 

fixats sòlidament. 

 

Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF  
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

 

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions 

d’instal·lació del fabricant.  

 

Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels 

cables.  

 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i el suport.  

 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment.  

 

Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

 

Toleràncies d’execució:  

- Posició lateral:  ≤ 20 mm  

 

La instal·lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia.  

 

La col·locació i connexió de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del 

fabricant.  

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF  

 

S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les 

especificades al projecte.  

 

Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  

 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.  

 

Quan es manipuli s’ha d’evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb 

un drap net i sec.  

 

No s’han de forçar els topalls de les ròtules d’orientació.  

 

Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
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8.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixes.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs solars.  

 

8.7.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.7.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: 

Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-

19).  

 

8.8 Fotocontrols  

 

8.8.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Fotocontrol amb cos d’alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 ò 2, per a 

125 ò 220 V de tensió.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de fer la funció d’interruptor automàtic d’un circuit d’il·luminació.  

 

Ha d’estar format per un cos que conté l’interruptor foto-elèctric, la cèl·lula, el circuit 

amplificador i el suport.  

 

Un cop aconseguit el valor de consigna, hi ha d’haver un retard en l’accionament de 

l’interruptor, per tal de compensar variacions accidentals del nivell lluminós.  

- Valor de consigna:  50 lux  

- Camp de sensibilitat:  2 - 150 lux  

- Retard:  ≥ 10 s  

- Potència de tall:  8 A x 220 V  

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments.  
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No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 

que els conductors estan sense tensió.  

 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 

als borns de l’interruptor.  

 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a 

la DT  

 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  

 

Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 

  

8.8.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En caixa.  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

8.8.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.8.4 Normativa de compliment obligatori 

  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

8.9 Conjunts de protecció i mesura 

  

8.9.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

  

DEFINICIÓ:   

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellació  

- Connexió  

 

CONDICIONS GENERALS:  

S’ha d’instal·lar a l’interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop 

de l’entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.  

 

Segons el grau d’electrificació s’ha d’instal·lar la protecció contra contactes indirectes 

(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.  

 

Els comptadors han d’estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
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Sobre les bases s’han de col·locar els fusibles de seguretat.  

 

S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.  

 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin 

d’estar en tensió.  

 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n’hi ha, han d’estar connectades 

als borns de la fase per pressió del cargol.  

 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

 

La posició ha de ser la fixada a la DT  

 

Quan es col·loca muntat superficialment, l’element ha de quedar fixat sòlidament al 

suport. Quan es col·loca encastat, l’element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 

mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu Plec de  

 

Resistència de les connexions a la tracció:  ≥ 3 kg  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

               - Posició:  ± 20 mm  

               - Aplomat:  ± 2%  

 

8.9.2 Condicions del procés d’execució 

  

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  

 

8.9.3 Unitat i criteris d’amidament  

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T  

 

8.9.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 

análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  

 

8.10 Contactors 

  

8.10.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

  

DEFINICIÓ:   

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d’obra  

- Fixació i connexió de l’aparell  

- Prova de servei  

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  

 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l’esquema com al lay-out.  

 

Quan es col·loca muntat a pressió, ha d’estar muntat a pressió sobre un perfil DIN 

simètric a l’interior d’una caixa o armari.  

 

Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la 

placa de la base del quadre mitjançant visos.  

 

Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  

 

Toleràncies d’execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

 

8.10.2 Condicions del procés d’execució 

  

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments.  

 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 

que els conductors estan sense tensió.  

 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 

als borns de l’interruptor.  

 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a 

la DT  

 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  

 

Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions.  

 

Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

8.10.3 Unitat i criteris d’amidament  

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT  
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La instal·lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

8.10.4 Normativa de compliment obligatori 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  

 

8.11 Borns de connexió  

 

8.11.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades  

 

DEFINICIÓ:  

Born de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntat sobre perfil DIN  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

- Execució de les connexions  

- Comprovació  de la unitat d’obra  

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  

 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  

 

Cap part accessible de l’element instal·lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de 

connexió.  

 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En 

aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

 

Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.  

 

Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  

 

8.11.2 Condicions del procés d’execució 

 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 

que els conductors estan sense tensió.  

 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 

als borns.  

 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a 

la DT  
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S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  

 

Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per fer les 

connexions.  

 

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les 

restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  

 

COL·LOCACIÓ DEL MECANISME:  

Cap part accessible de l’element instal·lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de 

connexió.  

 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 

exigides en les normes.  

 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT  

 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari.  

 

L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

 

Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  

 

COL·LOCACIÓ DEL SENSOR:  

Ha d’anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  

 

Ha d’estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles.  

 

Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  

 

S’ha de tenir cura que no hi hagi cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o 

punt de llum que li doni llum directament.  

 

Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  

 

8.11.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT  

 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

8.11.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  

Electrotécnico de Baja Tensión.  
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8.12 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

  

8.12.1 Definició i característiques dels elements  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn.  

 

L’interior dels tubs   

 

DEFINICIÓ:  

S’han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats  

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior  

- Tubs de material lliure d’halògens  

- Tubs de polipropilè  

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior  

 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats  

- Tubs col·locats sota paviment  

- Tubs col·locats sobre sostremort  

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub  

- L’estesa, fixació o col·locació del tub  

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 

etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

 

S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la qual s’ha 

d’efectuar el tractament superficial.  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

               - Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

 

ENCASTAT:  

El tub s’ha de fixar al fons d’una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

 

Recobriment de guix:  ≥ 1 cm  

 

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
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MUNTAT A SOTA D’UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 

etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3  

 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  ≥ 10 cm  

 

Fondària de les rases:  ≥ 40 cm  

 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

 

Toleràncies d’execució:  

     - Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

8.12.2 Condicions del procés d’execució 

  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 

per la DF  

 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 

aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen 

en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  

 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte.  

 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.  

 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 

restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.   

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra 

garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.). 

 

Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o coberta d’avís i protecció mecànica 

(maons, plaques de formigó, etc.).  
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8.12.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: En rotlles.  

 

Han d’estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d’identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents  

 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

8.12.4 Unitat i criteris d’amidament 

  

m de llargària necessària subministrada a l’obra.  

 

8.12.5 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

elèctric de baixa tensió.  

 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemes de tubs par a instal·lacions elèctriques. Part 1: 

Requisits generals.  

 

UNE-EN 60423:1996 Tubs de protecció de conductors. Diàmetres exteriors dels tubs 

per instal·lacions elèctriques y rosques per tubs y accessoris.  

 

8.13 Tubs rígids no metàl·lics 

  

8.13.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

DEFINICIÓ:   

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat a roscat o 

endollat.  

 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

     - Muntat com a canalització soterrada  

     - Muntat superficialment  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub  

- Estesa, fixació i corbat  

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 

accessoris  

- Comprovació de la unitat d’obra  
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- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

 

Quan les unions són roscades, han d’estar fetes amb maniguets amb rosca.  

 

Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total  

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s’han de reblir.  

 

Les unions s’han de fer mitjançant connexió a pressió.  

 

Les unions que no puguin anar directament connectades s’han de fer amb maniguets 

aïllants.  

 

L’estanquitat dels junts s’ha d’aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin 

un mateix sistema.  

 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 

especificacions fixades al seu Plec de Condicions.  

 

Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o una coberta d’avís, de protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

 

El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

 

Fondària de les rases:  ≥ 40 cm  

 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 20 cm  

 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  ≥ 10 cm  

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 

corrosió i sòlidament subjectes.  

 

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  ≤ 60 cm  

- Trams verticals:  ≤ 80 cm  
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Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 25 cm  

 

Distància entre registres:  ≤ 1500 cm  

 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3  

 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

 

Toleràncies d’instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l’angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

8.13.2 Condicions del procés d’execució 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 

per la DF  

 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 

aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen 

en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  

 

S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte.  

 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.  

 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 

restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.   

 

8.13.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar.  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

8.13.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemes de tubs per a instal·lacions elèctriques. Part 1: 

Requisits generals.  
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UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs rígids.  

 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs curvables. 

 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemes de tubs per instal·lacions elèctriques. Part 2-1: 

Requisits particulars per sistemes de tubs enterrats. 

 

8.14 Canals plàstiques 

  

8.14.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La canal ha de portar els laterals conformats perquè la coberta encaixi a pressió sobre la 

base.  

 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.  

 

Les unions de dos trams de canalització s’han de fer mitjançant elements especials 

d’adaptació.  

 

Ha de ser resistent a l’acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o 

salines.  

 

Reacció en front el foc (UNE 23-727):  M2  

 

Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible  

 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-4X5  

 

Temperatura d’estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm  

 

Temperatura de servei (T):  -30°C ≤ T ≤ +50°C  

 

Potència d’utilització:  ≤ 16 kW  

 

8.14.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S’admet una 

tolerància de ± 10 mm.  

 

Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible 

les dades següents:  

     - Nom del fabricant o marca comercial  
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     - Tipus de PVC  

     - Referència a les normes  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense 

contacte directe amb el terra.  

 

8.14.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

m de llargària necessària subministrada a l’obra.  

 

8.14.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost,  pel que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

8.15 Caixes seccionadores fusibles 

  

8.15.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

 

Les peces de contacte metàl·liques han d’estar protegides de la corrosió.  

 

La caixa ha d’anar articulada en l’eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i 

tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.  

 

Ha de poder incorporar indicador de fusió.  

 

No han de ser accessibles les parts que hagin d’estar en tensió. 

 

Resistència a la calor:  l’ha de complir. 

 

Resistència mecànica:  l’ha de complir. 

 

Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin 

el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d’aquest amb els conductors.  

 

Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de 

portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva 

fixació.  

 

8.15.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge  

 

Subministrament: en caixes.  
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La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Referència del tipus de fabricant  

- Tensió nominal  

- Intensitat nominal  

 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

8.15.2 Unitat i criteris d’amidament  

 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.15.3 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baixa tensió. Part 1: Requisits generals.  

 

UNE-EN 60947-3:2000 Paramenta de baixa tensió. Part 3: Interruptors, seccionadors, 

interruptors-seccionadors y combinats fusibles.  

 

8.16 Interruptors manuals  

 

8.16.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Interruptor manual de 15 ò 20 A, tripolar o tripolar més neutre i amb indicador lluminós 

o de comandament.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L’interruptor de superfície ha d’estar format per una caixa estanca de plàstic o 

d’alumini, dins la qual hi ha d’haver els borns de connexió i el mecanisme de tall 

omnipolar simultani. L’element d’accionament ha de sobresortir de la tapa. Al fons de 

la caixa hi ha d’haver forats per a la fixació.  

 

El comandament ha de ser manual.  

 

Tots els elements amb tensió han d’estar suportats per peces aïllants.  

 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

 

El poder de ruptura ha de ser l’indicat a l’UNE 20-353.  

 

Amb indicador lluminós:  

- A l’exterior de la caixa ha d’haver-hi una làmpada pilot de color vermell per a 

indicar la posició tancada o oberta dels circuits  
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Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  

 

8.16.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: en caixes.  

 

Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents:  

- Nom del fabricant  

- Tensió d’alimentació  

- Intensitat nominal  

 

Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i d’impactes.  

 

8.16.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.16.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

UNE-EN 60947-3:2000  Parament de baixa tensió. Part 3: Interruptores, seccionadors, 

interruptors-seccionadors y combinats fusibles.  

 

UNE 20353-1:1989 Interruptors y commutadors manuals per aparells d’ús domèstic y 

anàlegs. Regles generals.  

 

8.17 Endolls 

  

8.17.1 Definició i característiques dels elements 

  

DEFINICIÓ:  

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d’estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de 

tancament aïllant.  

 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals 

per a contacte del conductor de protecció.  

 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.  

 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.  

 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per assegurar una pressió de contacte 

adequada.  

 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l’abrasió.  

 

Ha de complir les condicions requerides per la DF  

 

Tensió nominal:  ≤ 400 V  

 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir  

 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir  

 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir  

 

Temperatura:  ≤ 25°C  

 

Quan té connexió a terra, ha d’estar construït de forma que quan s’introdueixi la 

clavilla, la connexió a terra s’estableixi abans que la connexió als contactes que tenen 

tensió.  

 

8.17.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

  

Subministrament: en caixes.  

 

L’endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Identificació del fabricant o marca comercial  

- Tensió d’alimentació  

- Intensitat  

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

8.17.3 Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  

 

8.17.4 Normativa de compliment obligatori 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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UNE-EN 60947-3:2000 Parament de baixa tensió. Part 3: Interruptores, seccionadors, 

interruptors-seccionadors y combinats fusibles.  

 

UNE 20315:1994 Base de corrent y clivelles per usos domèstics y anàlegs.  

 

8.18 Conductors de coure de 0,6/1 KV 

  

8.18.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

  

DEFINICIÓ:   

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de 

tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.  

 

S’han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació 

UNE RV 0,6/1 kV.  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de  material lliure  d’halògens a base de 

poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE 

RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

- Muntat superficialment  

 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- L’estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertanyen, a la sortida del quadre de protecció.  

 

No ha d’haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

 

Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils.  

 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

 

Els conductors han d’estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 

de la seva instal·lació.  
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En tots els llocs on el cable sigui susceptible d’estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d’acer galvanitzat.  

 

Radi de curvatura mínim admissible durant l’estesa:  

- Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  

- Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

 

Penetració del conductor dins les caixes:  ≥ 10 cm  

 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El recorregut ha de ser l’indicat a la DT  

 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment, i la seva posició ha de ser l’establerta al projecte.  

 

Distància horitzontal entre fixacions:  ≤ 80cm  

 

Distància vertical entre fixacions:  ≤ 150cm  

 

8.18.2 Condicions del procés d’execució 

  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  ≥ 0°C  

EN TUB:  

 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure’l 

de la bobina.  

 

El tub de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors.  

 

El conductor s’ha d’introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 

cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

8.18.3 Unitat i criteris d’amidament  

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar.  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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8.19 Conductors de coure de designació UNE H07V I 07Z1-K 

  

8.19.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

  

DEFINICIÓ:   

Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V 

de tensió assignada, per a instal.lacions fixes.  

 

S’han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC) 

- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K  

- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U  

- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R  

- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums 

i gasos corrosius 

- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)  

 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- Col·locat en tub  

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- L’estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertanyen, a la sortida del quadre de protecció.  

 

No ha d’haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

 

El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els 

mecanismes.  

 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 

mm.  

 

Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils.  

 

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d’estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d’acer galvanitzat.  

 

Penetració del conductor dins les caixes:  ≥ 10 cm 
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Toleràncies d’instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El recorregut ha de ser l’indicat a la DT  

 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o 

paviment i la posició ha de ser la fixada al projecte.  

 

Distància entre fixacions:  ≤ 0,40 m  

 

8.19.2 Condicions del procés d’execució 

  

EN TUB:  

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure’l 

de la bobina.  

 

El conductor s’ha d’introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 

cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

El tub de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors.  

 

SUPERFICIALMENT:  

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  

 

8.19.3 Unitat i criteris d’amidament 

  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 

eixos dels elements per connectar.  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l’excés 

previst per a les connexions.  

 

8.19.4 Normativa de compliment obligatori 

  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

9. ALTRES PRESCRIPCIONS 

 

9.1 Avaluació ambiental, obres de reposició i reacondicionament 

ambiental i paisatgístic 

  
El Contractista deixarà les obres totalment acabades, inclús la reposició de qualsevol 

terreny al seu estat natural abans de començar l’obra, incloent-hi en el seu cas la 

reposició de terra vegetal, arbusts i arbres. 
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El Contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció l’objecte de les quals 

sigui evitar la contaminació de l’aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol 

classe de bé públic o privat que poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers 

annexos a les mateixes, tot i que hagin estat instal·lades en terrenys propietat del 

Contractista, dintre dels límits imposats en les disposicions vigents sobre conservació 

del medi ambient. 

 

Abans de l’inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisarà a la Direcció 

de les Obres per procedir a la determinació de les espècies i zones d’interès que, tot i 

quedar dins de les zones d’afecció, s’han de respectar i preservar. En el cas que aquestes 

sofreixin algun dany com a conseqüència de la realització de les obres, aquest dany 

haurà d’ésser compensat pel contractista. 

 

9.2 Termini d’execució de les obres 

 

El termini d’execució de les obres és de vuit (8) mesos.  

 

9.3 Termini de garantia de les obres 

 

El termini de garantia de les obres serà d’UN (1) ANY, comptat a partir de la recepció 

provisional de la totalitat de les mateixes.  

 

9.4 Revisió de preus 
 

En compliment del Decret 1098/2001,de 12 d'octubre, de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en 

què el termini d’execució és menor a dotze (12) mesos, no s’ha d’incloure la revisió de 

preus en el present projecte. 

 

9.5 Classificació del contractista 

  

La classificació del contractista que realitzi les obres del present projecte serà:  

 

Grup K 

Subgrup 8 

Categoria e 

 

9.6 Penalitzacions 

  

Contractualment es pot establir una penalització, segons estableix el Reglament de 

Contractació d’Obres de l’Estat, per cada dia de retard en l’acabament de l’obra, sobre 

el programa que el Contractista hagi sotmès a la Direcció d’Obra, i hagi estat aprovat 

per aquesta.  
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9.7 Personal tècnic del contractista a l’obra 

  

El Contractista està obligat a adscriure amb dedicació igual o superior a mitja jornada a 

un Enginyer de Camins, Canals i Ports i, amb dedicació completa, a un Enginyer Tècnic 

d’Obres Públiques, sense perjudici que qualsevol altre tipus de tècnics tinguin les 

missions que els hi corresponguin, quedant l’Enginyer de Camins com representant de 

la contracta davant la Direcció de les obres. El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la 

Direcció d’Obra, al començament de les mateixes, la llista i títol del personal facultatiu 

d’obra, la qual haurà de ser aprovada per la Direcció. Qualsevol modificació d’aquesta 

llista produïda posteriorment durant el desenvolupament de les obres haurà de ser 

sotmesa a l’aprovació de la Direcció.  

 

La Direcció de les Obres podrà suspendre els treballs, sense que d’això se’n dedueixi 

alteració qualsevol dels termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la 

direcció del personal facultatiu designat pels mateixos.  

 

9.8 Mesures i pla de seguretat de l’obra 

 

9.8.1 Drenatge 

  

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en 

perfectes condicions de drenatge. 

  

9.8.2 Gelades 

 

Si existeix temor que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes 

les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d’obres 

danyades s’aixecaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en 

aquest Plec. 

  

9.8.3 Incendis 

 

El Contractista haurà de complir les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i les instruccions complementàries que dicti el Director.  

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i serà responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a 

l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  

 

9.9 Control de qualitat 

 

No serà d’abonament separat cap càrrec en concepte d’assajos de Control de Qualitat, 

estiguin o no previstos en el Pla de Control.  

 

S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assajos pel Control de Qualitat de cada 

fase de les obres.  
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L’esmentat pla haurà de ser aprovat pel Director d’Obra, el qual podrà establir controls 

esporàdics addicionals. En principi, aquest Pla d’assajos haurà de complir l’establert en 

les normes que a continuació s’esmenten, a més del que recull la part segona del present  

Plec.  

 

Rebliments:   Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i  

 

Formigó i acers:  Instrucció EHE-08.  

 

Canonades:  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de  

Poblacions.  

 

9.10 Contradiccions o omissions del projecte 

  

En cas de contradicció entre els plànols i el present Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, preval el prescrit en aquest darrer. El recollit en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars i omès en els plànols, o a la inversa, haurà de ser executat com si 

estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedi 

suficientment definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en el 

Contracte.  

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que siguin detectades en aquests 

documents pel Director o pel Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament en 

l’Acta de comprovació del replanteig.  

 

9.11 Elements auxiliars, afeccions i ocupacions de terrenys 

 

Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses:  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars.  

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

materials.  

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de 

deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 

l’emmagatzematge d’explosius i carburants.  

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

- Les despeses de conservació de desguassos.  

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

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de l’obra. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l’obra al seu acabament.  

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel 

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

- Les despeses de retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències 
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observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves.  

- Els danys a tercers, amb les excepcions que senyala l’Article 134 del Reglament 

General de Contractació.  

 

9.12 Camins d’accés a l’obra 

 

El Contractista està obligat a realitzar i mantenir degudament, al seu càrrec, tots els 

camins d’accés que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, obligant-se 

tanmateix a reposar al seu estat natural previ a les obres aquells camins afectats per 

l’obra.  

  

9.13 Proves mínimes per a la recepció provisional i definitiva de les 

obres 

 

Les proves necessàries per la recepció provisional de les obres són les que, per cada 

material i unitat d’obra, s’estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars i en les Disposicions Generals. La recepció definitiva es realitzarà una 

vegada passat l’any de garantia de les obres, estant aquestes en perfectes condicions de 

servei, d’acord amb els documents del present projecte i de les directrius que en el 

transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.  

 

9.14 Pla d’obra 

  

Un cop signada l’Acta de comprovació del replanteig, el Contractista deurà presentar a 

la Direcció d’Obra i per la seva aprovació un Pla d’Obra degudament justificat que 

inclogui els Plans Parcials prèviament determinats.  

 

Els Plans Parcials constaran dels següents documents:  

- Descripció de les fases i diferents unitats d’obra.  

- Justificació dels sistemes constructius per cada fase i unitat d’obra.  

- Materials emprats. Fabricant. Procedència. Característiques. Certificats de 

Qualitat. Assajos previs.  

- Maquinària posada a disposició d’obra incloent-hi:  

- Marca. Model. Rendiments.  

- Dies de permanència en obra.  

- Organització dels treballs. Rendiments.  

- Descripció i número d’assajos en cada fase.  

- Mesures de prevenció d’accidents.  

- Previsió de facturació  

 

El Contractista haurà de comunicar a la Direcció d’Obra i amb la suficient antelació 

l’acabament d’una fase per la seva aprovació i autorització de la següent.  
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El Contractista, en el transcurs de l’obra, podrà proposar a la Direcció d’Obra 

modificacions als plans parcials. La Direcció d’Obra podrà tanmateix introduir les 

modificacions que aconselli l’òptima execució de l’obra.  

 

9.15 Oficines per a la direcció d’obra 

 

El Contractista posarà a disposició de la Direcció d’Obra les oficines (local, mobiliari i 

equips) necessaris pel correcte seguiment del desenvolupament de les obres. La seva 

situació serà tal que el seu accés sigui fàcil, pròximes al lloc de les obres i de l’oficina 

del Contractista. Serà responsabilitat d’aquest darrer mantenir en perfecte estat d’ús 

totes les instal·lacions el temps que durin les obres.  

 

 

 

Barcelona, juny de 2011 

 

L’autor del projecte: 
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