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CAPÍTOL 1: PRESCRIPCIONS GENERALS 

100.- OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 

100.1.- Objecte 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del Contractista. 

100.2.- 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 del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) 

100.3.- 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, amb caràcter no limitatiu, es relacionen. 
En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el Director 
d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de 
la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

LLEIS 
 

 Text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Real Decret 2/2000 de 16 de 
juny. 

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Real Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre. 

 Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l'Estat. Decret 
3854/1970 de 31 de desembre. 

 Llei 48/98 de 30 de desembre sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i les telecomunicacions. 

 Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques i disposicions complementàries, 
aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 1951. 

 Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, aprovat per 
Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 

 Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 9 de març 
de 1971. 

 Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre Ministerial de 28 
d’agost de 1970. 

 Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques, aprovat 
per Reial Decret 555/86 de 21 de febrer. 
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 Llei de Prevenció de Riscos Laborals  31/1995 de 8 de novembre aprovada el 10 de novembre per 
la Prefectura de l’Estat ( BOE núm. 269, 10/11/1995 ). 

 Reial Decret 1.627/1997, de 24 de octubre, per el què s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció (B.O.E. nº 256 de 25/10/1997). 

 Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en la construcció, de la Llei 31/1995, de 17 de 
gener. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Servei de Prevenció. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut als llocs de treball. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Reglament de Serveis de Prevenció, aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials ( BOE núm. 27 del 31/01/1996). 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, por el que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-4. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. MOPU.  

 Plec de prescripcions facultatives generals per a les obres de proveïment d’aigua. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU. 

 Plec de prescripcions facultatives generals per a les obres de sanejament de poblacions. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó en les obres de 
construcció. RB-90. 

 Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. RL-88. 

 Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles. RY-85. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció 
i del Ciment. 

 Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la fabricació, 
transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

 
NORMES I INSTRUCCIONS 

 Instrucció per a la recepció de ciments. RC-97. 
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 Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92. 

 Instrucció pel projecte i l’execució d’obres de formigó armat i pretensat, EHE. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 

 Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat EF-
96. 

 Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 

 Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de trànsit”. 

 Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 

 Eurocodi num 1 “Bases de projecte i accions sobre estructures”.  

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

 Eurocodi núm.3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

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

 Norma de construcció sismoresistent. NCSE-94. 

 Normes U.N.E. 

 Normes I.S.O. 

 Normes N.L.T. 

 Normes M.E.L.C.(Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 

 Normes A.S.T.M. 

 Normes A.P.I. 

 Normes A.S.M.E. 

 Normes A.N.S.I. 

 Normes C.E.I. 

 Normes N.B.E. 
. NBE. CT-79 Condicions tèrmiques en els edificis. 
. NBE. AE 88 Accions en l’edificació. 
. NBE. CA-88 Condicions acústiques en els edificis. 
. NBE. FL-90 Murs resistents de fàbrica de totxo. 
. NBE. QB-90 Teulats amb materials bituminosos. 
. NBE. CPI-91 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

 Normes B.S. 
. BS 2789 Gr 420/12. 
. BS 4504. 
. BS 3693. 
. BS 6105 A1.70. 

 Normes E.A. 

.  EA-95. Estructures metàl·liques. 

 Normes N.T.E. 
. Façanes. Particions. 
. Revestiments. 
. Instal·lacions. 
. Estructures. 
. Condicionament del terreny. Fonaments. 
. Teulats. 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 

 Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de l’Institut Eduardo 
Torroja de la Construcció i del Ciment. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   4 
 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo Torroja de 
la Construcció i del Ciment. 

 Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 
 

REGLAMENTS 

 Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica. 

 Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

 Reglament de recipients a pressió. 

 Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 2413/1975 de 20 de setembre de 1973. 

 Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 Instruccions MIE-RAT segons el disposat en el reglament electrotècnic d’Alta Tensió. 

 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC. 

 Reglament de recipients a pressió. 

 Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I. 

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors 
declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant 
el termini de les obres. 
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes 
de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i 
d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com 
si no ho són en la relació anterior, restant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol 
discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que 
l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

101.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

101.1.- Obres que comprèn el Projecte 

El present projecte comprèn les obres i instal·lacions necessàries per a la construcció de l’EDAR i 
Col·lector  del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental). 
 
En la memòria del Projecte es descriu l’esquema de funcionament adoptat i la sectorització de la 
zona, agrupant-se les obres projectades de la següent manera: 

 Obra d’arribada. Pou de gruixos. 

 Elevació inicial. 

 Reactor biològic i Decantació secundària concèntrics. 

 Espessiment i Deshidratació de fangs. 

 Edifici de control i industrial. 

En l’apartat 7 de la memòria apareix la descripció completa de cadascun d’ells. 
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102.- DISPOSICIONS GENERALS 

102.1.- Direcció d’Obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer superior que serà designat 
com a Director d’Obra. L’Administració participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho 
cregui convenient. 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director d’Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme el Contractista. 
Seran base per al treball del Director d’Obra: 

 Els Plànols del projecte. 

 El Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Els Quadres de Preus. 

 El preu i termini d'execució contractats. 

 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració. 

 Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 
1.- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 

2.- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

3.- Formular amb el representant de l’Administració i el Contractista l'Acta de replanteig i 
l’inici de les obres, tenint present que el replanteig de detall es faci degudament pel 
Contractista. 

4.- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

5.- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives 
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista 
als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

6.- 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. 

7.- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els 
treballs si ho creu convenient. 

8.- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

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

10.- Redacció de les Actes de Preus Nous per l’aprovació per part de l’òrgan de contractació. 

11.- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 
del Programa de Treballs inicialment acceptat. 
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12.- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

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

14.- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant 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. 

15.- Redacció de l’avís a l’òrgan de contractació d’acabament de les obres, prèviament a la 
recepció per part de l‘Administració i valoració general d'aquestes juntament amb el 
contractista. 

16.- Redacció de l’informe sobre l’estat de les obres un cop acabat el termini de garantia i 
certificació de les obligacions pendents. 

17.- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a 
lliurar a l’Administració el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i característiques de 
l’obra executada” un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director 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, el Director 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 i de les normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista, 
conformades per l’Administració si aquesta ho requereix. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb el Director 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 executar les decisions del 
Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no s'executin 
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

102.2.- Contractista 

102.2.1.- Personal del Contractista. 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què disposarà a 
l'obra abans de l’inici dels treballs. 
El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El 
Contractista restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment 
econòmic ni modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a 
qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada. 
102.2.2.- Subcontractes. 

S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en el Text refòs de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, Real Decret 2/2000 de 16 de juny i en el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de l'Obra. 
Les sol·licituds per a cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar de la 
realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva 
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execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui necessària 
per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada pel Contractista, de tots i cadascun dels 
subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte d’aquest Plec.  
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que s'estableixin al 
contracte. 
Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que s’estimi 
necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control de qualitat de 
les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense que sigui necessària 
l’aprovació d’aquest. 

102.3.- Materials 

102.3.1.- Condicions generals. 

Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que s'estableixen en 
el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials 
no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com a defectuós o inclús 
rebutjable. 
102.3.2.- Normes oficials. 

Els materials que quedin incorporats a 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. 
102.3.3.- Control de qualitat. 

El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.) 
amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, passarà a ser 
contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions establertes en el 
present Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota la seva responsabilitat i al seu càrrec. 
102.3.4.- Examen i prova dels materials 

No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats pel 
Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q. 
Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director d'Obra, 
d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 
El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient de 
material per assajar. 
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, 
amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè es pugui assegurar el control de qualitat 
dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del 
seu ús en obra i de tal forma que s'asseguri el manteniment de les seves característiques i 
aptituds per a la seva utilització a l’obra. 
En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la 
preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al Contractista 
perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per 
a l'ús projectat. 
Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses aniran a 
càrrec del Contractista. 
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzematge, etc., dels 
quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, 
es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 
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102.3.5.- 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. 
102.3.5.1.- 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 indicant si aquestes unitats d'obra 
poden ser acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o 
retirar. 
El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats 
d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la penalització 
imposada. 
102.3.5.2.- Materials aplegats. 

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

102.4.- Quadres de Preus. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al 
present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen tots els treballs, material, 
medis auxiliars, etc. (subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els 
materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra) que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’unitat d’obra, encara que no figuri en la descripció o descomposició dels mateixos, 
llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinària, 
transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises 
per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que 
expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 
manteniment fins al compliment del termini de garantia. 
Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran contractuals a tots els efectes. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 
concepte ni pretext d'errada o omissió. 
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament en el 
supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o d'altres 
motius no s'arribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre la valoració 
de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre. 
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, no 
poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb 
lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
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102.5.- Justificació de Preus. 

La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, materials i 
maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha realitzat en base a unes 
hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de la mà 
d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la correcta 
execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb les normes dictades pel 
Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que s’hagin comès; i per variació en tipus i 
nombre de maquinària a emprar per l’execució de les diferents unitats d’obra. 
S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, col·locació, ús, 
proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents 
fins al  correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a 
l'article corresponent. 
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, transport, 
mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises per la correcta 
execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament se 
n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 
manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 
concepte ni pretext d'errada o omissió. 
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no poden 
servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al 
Quadre de Preus núm. 1. 

103.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

103.1.- Programa de Treballs 

L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra. Així 
mateix, aquesta programació serà congruent amb el pressupost de les obres o bé amb la 
reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un cop aprovada 
passarà a ésser la contractual. 
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les diferents 
activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les 
dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. Aquesta 
programació haurà de presentar-se abans del començament de les obres. 
El Programa de Treballs també comprendrà: 

1. La descripció detallada del mode 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. 

2. 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 el compliment del programa. 

3. Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar, en quant a condicions, les unitats 
d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   10 
 

4. 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 les dates en que es 
trobi a l'obra. 

5. Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

6. Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries. 

7. Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, 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. 

8. Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com a parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es 
comprometi a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i acceptats 
pel Director d’Obra quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel Contractista sense 
autorització expressa del Director d’Obra. 
L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de 
responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials 
convinguts. 
Quan les obres afectin a les instal·lacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges, etc., en el 
programa de treballs es contemplaran tots els treballs i instal·lacions necessàries per a garantir en 
tot moment el subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis, estructurant-se les diferents 
tasques de forma que el subministrament es garanteixi. 

103.2.- Replanteig. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a l‘inici de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director d’Obra i el 
representant de l’Administració, procediran a la comprovació de les bases de replanteig, punts 
fixos de referència que constin al Projecte, realitat geomètrica de l’obra, disponibilitat dels 
terrenys i supòsits que figurin al projecte que són bàsics per realitzar l’obra (serveis afectats, 
permisos necessaris, accessos, viabilitat de les escomeses, etc.) aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la completa correspondència en plantes i cotes relatives de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior 
formulació de plànols d'obra. 
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal·lacions, amb 
les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de què no es 
derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats d'altimetria no 
detectades. Aquesta verificació serà al seu càrrec. 
En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar 
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i ser 
aprovada l'acta. 
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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 dur a terme l'obra. El 
Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a terme. El 
Director 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. 
El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest 
document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel 
seu contrast. En cas de no presentar-se formalment aquesta, els perfils del terreny original que 
s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 
terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es 
realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 
tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 
treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu 
criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu 
d’excavació, sense que el Contractista pugui reclamar cap increment econòmic per aquest 
concepte. 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, 
finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 
Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les parts 
d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li 
proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per 
l’Administració. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 
necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 
El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 
replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb 
l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions 
necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les parts ho estima 
necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replanteigs parcials, i obligatòriament, de les 
modificacions del replanteig general, havent d’estar-hi indicades les dades que es considerin 
necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra executada. 
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin al 
verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec del Contractista. 
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el 
replanteig. 
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que 
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a càrrec del 
Contractista les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre l'execució de 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   12 
 

les parts d'obra que restin indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins 
que aquests siguin substituïts. 
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de l'obra 
general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a la seva 
comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra. 

103.3.- Inici de les obres 

L'inici de les obres serà el dia següent de la signatura de l’Acta de comprovació del Replanteig, 
iniciant-se des d’aquest dia el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte que, en 
qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament de les obres i amb les 
excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 

103.4.- Termini de les obres 

Al marge del que s'estipuli a les clàusules del contracte i de les dades que en ell es fixin 
definitivament, en les obres que afectin a zones de regadiu, el Contractista haurà de comptar com 
a període per a executar les obres, el comprés entre el quinze d'octubre i l’u de març de l'any 
següent. Les obres complementàries i els acabats podran finalitzar-se amb posterioritat a la data 
esmentada. 
Del no compliment d'aquestes condicions, en particular del retard en l'inici de la campanya de 
regs, es derivaran les corresponents penalitzacions. 
L’execució de les obres que afectin a canonades i instal·lacions d’abastament a nuclis de població, 
es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua potable als esmentats 
nuclis.  

103.5.- Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que el Director 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, fixada pel Director d’Obra, a la data programada per a 
l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats pel Director 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. 

103.6.- Modificacions de les obres 

El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i en els parcials 
d'execució de les obres, així com a modificacions per raons d’interès públic, degudes a noves 
necessitats o causes imprevistes. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 
obres. 
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Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la resposta 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. 

103.7.- Control de Qualitat 

El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 
necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 
els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director 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, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del 
Director d’Obra o l’Administració, com a defectuoses acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

 Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les 
obres, 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, l’Administració podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers, a càrrec del Contractista. 
El Director d’Obra 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. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, estarà 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

103.8.- Actualització del Programa de Treballs 

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, el Director d’Obra o bé l’Administració ho 
cregui convenient, tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 
El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb informació 
setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
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103.9.- Interrupció dels treballs 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, es 
comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes. 
És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells 
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 

103.10.- Represa dels treballs 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al Director 
d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable d'aquelles obres o 
parts d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està obligat a tenir coneixement 
de la reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin 
paralitzades. 

103.11.- Mitjans del Contractista per a l’execució de les obres 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, 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 del Director 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 pel Director 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'aquesta 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-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 

103.12.- Productes industrials d'ús a l'obra 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels materials, 
productes, etc. que prevegi utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials, subministradors i/o 
subcontractistes. 
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director d’Obra 
qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es comunicaran 
a l’Administració per la seva aprovació. 

103.13- Retirada de materials no emprats 

A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i pel seu 
compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres, sense dret a 
indemnització per cap concepte. 
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se dut a 
terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de l’Administració, sense que per això es 
pugui exigir indemnització alguna del Contractista. 
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103.14.- Normes i precaucions per a l'execució de les obres 

La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de l'equip 
adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs 
necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva execució. En 
particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, 
ja que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que es 
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels 
efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en 
condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts malmeses de les 
obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  característiques 
particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la traça, pot tenir 
conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del primer dia, s’hauran 
d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels terminis fixats i s'haurà de disposar 
del mitjans i personal necessaris per a fer front a aquestes circumstàncies adverses. 
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en parcel·les fora 
de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i amidament. L’Administració no 
es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser necessàries. 
Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la 
quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat del 
Contractista minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels treballs. 

103.15.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 
al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal 
efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

103.16.- Seguretat i salut a les obres 

El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de 
seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en 
aquestes matèries. 
D'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 de octubre pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de Seguretat i Salut" el qual desenvolupi i adapti "L'Estudi de Seguretat i Salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què executi els treballs. Aquest 
Pla, prèvia aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut o bé per l’Administració segons el cas es 
presentarà en la Delegació Territorial de Treball. 
El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Coordinador de Seguretat i Salut i 
pel Director d’Obra pel que fa referència a la seguretat i salut en el treball, sense que comporti 
cap increment econòmic envers al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no 
comportarà un augment de l’import del Pla de Seguretat i Salut. 
El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries i d’higiene descrites per la 
legislació vigent. 
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
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El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com 
nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de l'Obra. 
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista. 
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà 
responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris per a l'execució de les 
obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

103.17.- Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. 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 manera que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació dels mateixos; 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 del Director 
d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 
l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

103.18.- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la 
bona pràctica per a obres similars. 

103.19.- Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director 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 pel Director 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 pres 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 estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o “Estudi de 
dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Director d’Obra, amb la 
col·laboració del Contractista. 
L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del Contractista. 
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103.20.- Normes per a la recepció de les obres 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanquitat, pressió, resistència i 
funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes proves aniran a 
càrrec del Contractista. 
Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en marxa d’instal·lacions sense 
interrupcions durant dos mesos, a partir dels quals es procedirà a la recepció de les obres en la 
data fixada per l’Administració. 
La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte entre 
L’Administració i el Contractista. 
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció de les obres, es 
comptabilitzarà el termini de garantia, el qual estarà establert en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i no serà inferior a un any, excepte en casos especials. 
Si a l'efectuar l’inspecció de les obres abans de la signatura de l’Acta de Recepció de l’Obra alguna 
d’aquestes no és correcta per a la seva recepció, es concedirà un plaç i instruccions per a corregir 
els defectes, i així constarà a la redacció de l’Acta. Aquestes reparacions seran a càrrec del 
Contractista, sense que aquest tingui dret a cap indemnització  per aquest concepte. 
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius 
que l’Administració o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el Contractista l’import 
dels mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els resultats i/o conclusions derivats 
dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o en el seu defecte a les normes legals 
vigents o regles de bona pràctica, l’Administració podrà abonar aquests imports sempre que 
estiguin degudament documentats i justificats, tenint en compte els preus que figuren en els 
Quadre de Preus. 

104.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

104.1.- Obligacions socials 

L’Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui que 
la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, Accidents, 
Règim Fiscal, etc. 
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de 
fiança. 

104.2.- Permisos i Llicències 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises 
per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 

104.3.- Indemnitzacions 

Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per 
interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició 
de marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i materials, 
accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les obres, tant si es 
deriven d'una actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. 
Queden naturalment exclosos, els supòsits en què aquestes indemnitzacions quedin 
expressament assumides per l’Administració al present projecte. 
L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les 
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a càrrec del 
Contractista l'abonament d’aquests treballs. 
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Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del 
trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les 
possibles obres que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment. 
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la reposició de 
paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a conseqüència del trànsit 
originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, etc.) al 
seu primitiu estat. 
Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no 
justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres (per exemple, retard en l’inici de regs o 
d’altres similars). 
També aniran a càrrec del Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar un 
allargament del termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals d’aquestes. 
Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les ocupacions temporals 
amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per part del mateix Contractista, 
reduirà les molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En cas que aquesta norma de bona 
pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs necessàries per la 
correcció d’aquestes deficiències, essent el cost derivat d’aquests a càrrec del Contractista.  

104.4.- Sancions per incompliment del termini 

L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà en 
el seu moment i en els següents casos: 

1.- Defecte de qualitat de l'obra executada. 
2.- Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
3.- Incompliments dels terminis parcials. 
4.- Incompliment del termini global. 

104.5.- Trobada d'objectes 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-los 
sota la seva custòdia. 

104.6.- Contaminacions 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de possibles 
aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 
perjudicial. 

104.7.- Conservació de les obres durant la seva execució 

El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser 
rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 

104.8.- Període de garantia 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la signatura de l’acta de 
recepció de les obres. 
El Contractista està obligat a la conservació i manteniment  de les obres així com a la reparació de 
qualsevol problema degut a deficiències en l’execució de l’obra.  
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Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran incloses 
en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 
Com a termini de garantia es fixa en un (1) any, llevat que s'indiqui un altre diferent al contracte. 

105.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

105.1.- Amidament 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat assistiran i confrontaran 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 al Director d’Obra amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista 
o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà acceptant el 
Contractista les decisions de l’Administració sobre el particular. 
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present 
Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin diverses, la que 
es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el Director d’Obra. 
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema 
mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament 
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà 
a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte, a 
aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els amidaments del 
Projecte. 
Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, 
no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el Director exigir que es 
corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades 
en els plànols. 
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran abonats si 
els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan inclosos en el preu de la 
unitat corresponent o, finalment, si s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat 
corresponent, que no seran d'abonament. 
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 
abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els amidaments 
que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que es tracti d’una obra 
defectuosa. 

105.2.- Preu unitari 

El preu unitari que apareix 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 figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de 
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preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a causa d’errades o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de 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, quantitat, preu i tipus de materials bàsics, 
procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components o diversos 
preus auxiliars, etc.)., aquests extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari. 

105.3.- Abonament 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 contractual, 
augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici Industrial i el tretze (13) 
per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest l'I.V.A. vigent. 
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que 
s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús 
dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes aquelles 
que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per l’Administració. 

105.4.- Partides alçades 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos 
Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a què 
corresponen. Això serà així sempre que no s’especifiqui el contrari en el present Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres corresponent. 

105.5.- Abonament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

Per l'abonament a compte d’instal·lacions, equips i aplegaments, s'estarà d'acord amb l'establert 
al Text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en els Plecs de Clàusules Administratives 
Generals i Particulars. 

105.6.- Relacions valorades i certificacions 

S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i a l'establert a les 
clàusules particulars del contracte. 
Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o periòdiques, 
que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa 
referència cada certificació. 
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 
impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 

105.7.- Adquisició de materials 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que per 
la seva  naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les normals 
condicions dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, 
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contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats 
materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i realització de 
proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 

105.8.- Obres que no són d'abonament 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del Director 
d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència. 

105.9.- Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es previngui explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

1.- Despeses derivades del Pla de Control de Qualitat fins a 1.5% del PEM de projecte. 

2.- Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de 
l'obra, excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 

3.- Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte 
constructiu, reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, 
proves, recepció i liquidació de l'obra. 

4.- Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris per 
a l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 

5.- Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins 
d’accés als talls. 

6.- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les 
corresponents als arranjaments d’aquests. 

7.- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com les 
corresponents als arranjaments d’aquests. 

8.- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així 
com les corresponents als arranjaments d’aquests. 

9.- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

10.- Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, instal·lacions, plantes, maquinària i eines. 

11.- Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, 
evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i 
zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i 
abocaments, després de l'acabament de l'obra. 

12.- Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota 
mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

13.- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

14.- Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els 
terrenys afectats al seu primitiu estat. 

15.- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en 
excessos, no necessàries. 
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16.- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 
altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les 
zones de tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la 
vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

17.- La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de 
garantia. 

18.- Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les 
excepcions que marca la llei. 

19.- Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa 
de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de l’Administració i sigui motivada per retards no imputables al 
Contractista. 

20.- Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el 
percentatge citat en la clàusula 105.3. El benefici del Contractista també estarà 
totalment inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3. 

21.- Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es 
detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà 
d’adaptar, corregir o ampliar segons les especificacions de l’Administració i/o el 
Director d’Obra. 

106.-COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 
posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 
1.- El Plec de Prescripcions Tècniques. 

2.- Els Plànols. 

3.- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost. 
Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el que 
correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 
Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva. 
Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i Plec de 
Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los correctament sinó que 
hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o correctament especificats en els 
Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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CAPÍTOL 2: OBRES DE MOVIMENT DE TERRES. 

200.- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

200.1.- Definició 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que s’assenyalin arbres, 
fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material 
inservible o perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, terra 
vegetal, etc. També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els cànons i lloguers 
pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest. Tanmateix inclou la retirada i 
emmagatzematge de la terra vegetal per la seva posterior restitució, així com d'aquelles 
estructures que obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de construcció. 

200.2.- Execució 

Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les construccions existents, i 
d’acord al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s’hagin 
de conservar intactes. 
Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat de 
qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els treballs 
d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny. 
L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 30 cm i/o transport a abocador o lloc 
d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director d’Obra. Aquestes àrees 
correspondran bàsicament a les superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades a rebre un 
posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent-se 
reduir excepcionalment l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà 
designar les zones on no sigui convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions 
de neteja i esbrossada.   
Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a les 
ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i 
en casos excepcionals. 
L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què s’hagi retirat 
aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les condicions 
d’execució adequades pel conreu. 
Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones 
properes a les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després es tallaran en 
trossos adequats i finalment s'amuntegaran acuradament al llarg de la traça, separats dels munts 
que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho 
permet el tronc. 
Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys 
als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els 
arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 
Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels de 
qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no en quedi cap a 
menys de 50 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 
Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   24 
 

Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, poden ser cremats. La crema 
del material es farà d'acord a les disposicions legals vigents en aquesta matèria. 
Els munts que hagin de ser cremats, es col·locaran en el centre, molt a prop de la zona objecte de 
la neteja o en espais oberts, procurant no originar danys a d'altres arbres o vegetació propera. 
El Director d’Obra podrà aturar els treballs de crema, per mal temps o per qualsevol altra raó que 
comporti algun perill. 
En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades 
o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, 
aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. 
Els costos d'aquesta senyalització seran a càrrec del contractista. 
Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar 
per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament en aquest, sense 
que es permeti l’amuntegament a l’obra de les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta 
condició pot comportar la paralització immediata de les obres. 

200.3.- Amidament i abonament 

S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones d’ocupació 
temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta unitat 
d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es 
produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir-ho present a l’hora 
de fixar el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la diferència existent entre ambdues 
superfícies. 
També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, 
excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts pel 
procediment establert en el capítol anterior d’aquest Plec, per la qual cosa no es comptabilitzarà 
com amidament volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, l’originat per 
l’excavació de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d’obra. 
Cas que aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el preu 
d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 
En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, 
segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del 
Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec i es valori en el document 
corresponent. 

210.- EXCAVACIÓ A CEL OBERT 

210.1.- Definició 

L’excavació a cel obert consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, evacuar i 
anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny natural, després d’haver realitzat 
l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat pel volum ocupat per l’obra 
segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions de pous o rases. 
S’inclou en aquesta unitat l’ampliació de trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, 
basses, estacions de bombament, trencament de càrrega. 
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210.2.- Execució 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 
plànols. 
Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement plana, 
refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 
Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, 
les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació 
d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant 
els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes, mànegues flexibles, etc.) a fi que la 
presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 
Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 
necessaris. 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 
possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 
Durant l'execució de desmunts es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 
s’emmagatzemin en la zona excavada. 
En els desmunts en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel 
Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, 
plana i el menys fracturada possible.  
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres no 
aprovades expressament pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà l’aplec a obra dels 
sòls que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot 
comportar la paralització de les obres fins que no s’efectuï el transport a l’abocador de les restes 
aplegades sense autorització. 
En cap cas es procedirà al refinament de la superfície que ha de rebre el revestiment. Si es 
formigona contra el terreny, aquesta operació es durà a terme passades 24 hores després del 
refinament. Si això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 m de 
gruix de material a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el període 
posterior al refinament de la caixa es prendran les mesures necessàries per tal de mantenir la 
superfície de la caixa amb un grau d'humitat adient. 
Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si així s’escau. 
El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 
derivats de despreniments, ruptures, etc. 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els 
següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades 
produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un 
drenatge defectuós de l’obra. 
No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra. 

210.3.- Amidament i Abonament 

Les excavacions a cel obert s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 
diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 
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Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 
projecte. Qualsevulla discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en 
aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 
corresponent pel seu contrast i modificació. 
Cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del terreny 
original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una 
neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, 
etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques 
topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el 
terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. Cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny 
original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se 
les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 
La neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no comportarà cap modificació dels perfils 
teòrics del terreny original. 
En els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà l’excavació realitzada en les 
operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm. Així 
mateix, el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada no es comptabilitzarà sota cap 
concepte. 
Cas que no s’abonin per separat la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal, s’entendrà 
que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, realitzant-la tal i com s’especifica en aquest 
Plec. 
En les zones en què a més de realitzar la neteja, esbrossada i extracció de la terra vegetal, s’hagin 
de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director 
d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots 
els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a 
sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho les que, a judici del Director 
d’Obra, es realitzin en terra vegetal o conrreable. 
El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de 
més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada. 
En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, transport i la 
retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 
esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, i 
drets, cànon i manteniment dels abocadors, i la reconstrucció i reposició d’espones, feixes, fites i 
bancals al seu estat original i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària. 
En el preu de l’excavació s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 
manuals, mecànics o explosius. 
En el preu de l’excavació s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors 
en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de 
maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per 
deixar l'obra segons els plànols, no derivant-se increments econòmics per aquests conceptes. El 
mateix criteri s’aplicarà en cas que la maquinaria hagi de treballar des de qualsevol punt amb 
limitades condicions de visibilitat. 
En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 
necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats d’obra, per exemple solera, 
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revestiment i reompliment, o per deixar de ser necessari degut a qualsevulla altra circumstància, 
sense que el contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, 
en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis 
auxiliars com ara mànigues flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la 
correcta execució de la unitat.  
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 
L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 
utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
Els excessos d'excavació, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir 
en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
La reposició de marges i bancals es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si el bancal original estava format per murets de 
pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs i marges es consideren inclosos 
en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
reconstrucció. 

211.- EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 

211.1.- Definició 

L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per a excavar, remoure, 
evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat per l’obra, 
segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. Cas que es 
presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director 
d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 
No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de 
maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la que 
es considerarà com a excavació a cel obert. 

211.2.- Execució 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 
plànols. 
Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del 
Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups 
electrògens, bombes, mànegues flexibles, etc.) per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les 
unitats d’obra a realitzar. 
Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars 
necessaris. 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 
possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin 
a la zona excavada. 
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En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel 
Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, 
plana i el menys fracturada possible. 
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que 
no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra 
dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot 
comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense 
autorització. 
Tots els sanejaments hauran de ser documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 
El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes 
derivats de despreniments, ruptures, etc. 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els 
següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades 
produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un 
drenatge defectuós de l’obra. 
No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra. 

211.3.- Amidament i Abonament 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat 
per diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en 
aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 
corresponent pel seu contrast i modificació. 
Cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del terreny 
original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una 
neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, 
etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques 
topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri 
el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, 
finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 
Cas que no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, s’entendrà 
que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s’especifica 
en aquest Plec. 
En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, 
s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el 
Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho 
així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es 
consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a 
judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conradissa. 
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El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 
increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin 
produït per negligència del Contractista. 
En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la 
retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, 
esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, 
drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d’espones, reposició de 
feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris. 
En el preu de l’excavació s’inclou qualsevol mitjà que s’utilitzi per la seva execució, ja sigui 
manual, mecànic o explosiu. 
En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments 
previs i/o posteriors en una o vàries fases constructives que, degut a les dimensions de les 
excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, 
hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 
En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions 
necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevulla altra circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap 
cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, hagin 
estat en servei. S'entenen també inclosos els mitjans auxiliars com ara mànegues flexibles, grups 
electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 
L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la 
utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir 
en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets de 
pedra, una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs, espones i marges es 
consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars 
necessaris per a la seva reconstrucció. 

220.- TERRAPLENS I REBLERTS 

220.1.- Definició 

Els terraplens i reblerts consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i compactació dels 
materials procedents de les excavacions o de préstecs. 
La seva execució inclou les següents operacions: 

1. Compra o lloguer de préstecs; permisos. llicències i cànons dels préstecs; neteja, 
esbrossada i retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i 
condicionament final del préstec amb la restitució de la terra vegetal i els serveis 
afectats. 

2. Excavació dels llocs de préstec. 

3. Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

4. Preparació de la superfície d’assentament (escarificat, etc.). 

5. Estesa de la tongada. 
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6. Humectació o dessecació de la tongada. 

7. Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

8. Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 

Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 
més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

220.2.- Característiques 

220.2.1.- Materials. 

Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran aquells que compleixin les prescripcions 
assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 
El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de terraplens i 
reblerts, que generalment seran de la pròpia excavació. 
220.2.2.- Classificació. 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 

 Material inadequat. 

 Material tolerable. 

 Material adequat. 

 Material seleccionat. 

 Material seleccionat drenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INADEQUAT 

 
TOLERABLE 

 
ADEQUAT 

 
SELECCIONAT 

 
SEL. 
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 DRENANT 

      
Grandària 
màxima 

màx 
25 %    

15 cm 
màx 

25 %    5 
cm 

màx    10 
cm 

màx    8 cm màx    5 cm 

 

% passa  0.080 

   

%    35 % 

 

%    25 % 

 

%    25 % 

 
Matèria 
orgànica 

 

MO    2 % 

 

MO    2 % 

 

MO   1 % 

 

MO  0 % 

 

MO  0 % 

 
Límit Líquid 

 

LL (%  0.4)  40 

 

LL (%  0.4)  40 

 

LL (%  0.4)  40 

 

LL  30 

 
No plàstica 

 
Índex 

Plasticitat 

    

IP  10 

 
No plàstica 

 
Densitat PN 

 

PN  1.450 
kg/dm3 

 

PN  1.450 
kg/dm3 

 

PN  1.750 
kg/dm3 

 

PN  1.750 
kg/dm3 

 

PN  1.900 
kg/dm3 

 
CBR 

 

CBR  3 

 

CBR  3 

 

CBR  5 

 

CBR  10 

 

CBR  20 

 
Inflament (CBR) 

   

Inflament  2 
% 

 

Inflament  0 
% 

 

Inflament  0 
% 

 
Sals solubles 

 

   6 % 

 

   6 % 

 

   6 % 

 

   2 % 

 

   0 % 
      

 
L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 
 
220.2.3.- Condicions generals. 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig 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 110º fins a un pes constant, 
tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 
L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu 
per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el 
Director d’Obra. 
Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del 
terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per 
exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les 
característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a 
afegir i el procediment a emprar. 
220.2.4.- Ús. 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 

 Fonament, nucli i coronació en terraplenat de les basses: Materials adequats o seleccionats. 

 Reblert de rases: material adequat o seleccionat. 

 Trasdossos d'obres de fàbrica a peces prefabricades: Materials seleccionats drenants. 
 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 
tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les 
exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 
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A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la funció drenant i el criteri d’homogeneïtat del conjunt terraplè-
reblert. 
220.2.5.- Materials no utilitzables en la formació de terraplens. 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria 
orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en la formació de 
terraplens o reblerts, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les 
zones que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 
220.2.6.- 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 C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un 
ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent 
(2%). 
Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%), ja 
sigui com a rebliment per la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre que pugui 
estar en contacte amb obres de fàbrica de formigó. 

220.3.- Execució 

Els terraplens i reblerts s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 
considerada als plànols. 
Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho. 
220.3.1.- Preparació de la superfície d’assentament. 

Les superfícies damunt de les quals s’assentaran els terraplens, s’escarificaran i compactaran 
després d’haver-se realitzat la neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal i material inadequat. 
El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al fonament del terraplè. 
Les zones d’eixamplament o recrescut de terraplens es prepararan segons les directrius 
assenyalades pel Director d’Obra. 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el 
compliment de les condicions exigides per la zona de terraplè de què es tracti. Si fos necessari, es 
barrejarà amb el material del nou terraplè per la seva compactació simultània, sense que es pugui 
dur a l’abocador. 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha de construir el terraplè o reblert existeixen corrents 
d’aigua superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones 
fora de l’àrea de fonamentació del terraplè abans de començar la seva execució. Aquestes obres 
s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 
Si el terraplè s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o 
substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 
Els terraplens a mitja vessant s’esglaonaran obligatòriament mitjançant l’excavació que el Director 
d’Obra consideri més adient per la seva perfecta estabilitat. 
220.3.2.- Estesa de les tongades. 

Preparada la fonamentació del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del mateix 
emprant materials que compleixin les especificacions exigides anteriorment, estenent-los en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient perquè 
amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per 
tal d’aconseguir-ho. 
Quan s’hagin de garantir les funcions d’impermeabilitat dels terraplens o reblerts, els gruixos de 
les tongades no serà superior a vint-i-cinc (25) centímetres. 
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Es prendran mesures per garantir el lligam entre les diferents capes (escarificats, pota de cabra, 
etc.). 
No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la 
seva estesa el Director de l’Obra. 
En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins 
que s’hagi corregit l’anterior. 
Els terraplens en zones amb reduïda capacitat portant s’iniciaran amb una primera tongada d’un 
gruix mínim a determinar pel Director d’Obra, de tal manera que es suportin les càrregues 
produïdes pels equips de moviment de terres. S’exclouen explícitament els equips pròpiament de 
transport ( camions, dúmpers, etc.) que hauran d’abocar el material prèviament, a fi de poder ser 
manipulat amb equips de moviment (pales, motoanivelladores, etc.). 
En aquests casos, el Director d’Obra decidirà els llocs on s’autoritzarà l’ús de geotèxtil. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal 
suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 
A menys que s’assenyali el contrari, els equips de transport i estesa de terra circularan per tota 
l’amplada de la capa. 
220.3.3.- Humectació i dessecació. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 
maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 
Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 
prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 
d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 
220.3.4.- Compactació de les tongades. 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima 
obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 
(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 
qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu 
adient. 
Si ho exigeix el Director d’Obra, es realitzaran terraplens o reblerts de prova a fi de contrastar i 
fixar els medis i sistema de compactació a emprar. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 
de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 
d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 
En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no es 
pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens o 
reblerts, es compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que s’aconsegueixin 
no siguin inferiors a les exigides en aquest cas, o en el seu defecte, a la resta del terraplè o reblert. 
220.3.5.- Limitacions en l’execució. 

Els terraplens s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi 
completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar 
per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva 
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superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de 
procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 
 

220.4.- Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 220.4.a 

 
ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DEL MATERIAL 

    Adequat Seleccionat Sel. drenant  

Grandària 
màxima 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

 màx  10 
cm 

màx  8 cm màx  5 cm  

% passa  
0.080 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

 %  35 % %  25 % %  25 %  

Matèria 
orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 
m3  

 MO  1 % MO  0 % MO  0 %  

Límit Líquid 105-106 
/ 72 

1 cada 10000 
m3  

 LL(%  0.4)  40 LL  30 No plàstica  

Índex 
Plasticitat 

    IP  10 No plàstica  

Proctor 
Normal 

108 / 72 1 cada   5000 
m3  

 PN  1.750 
kg/dm3 

PN  1.750 
kg/dm3 

PN  1.900 
kg/dm3 

 

CBR 111 / 78 1 cada 10000 
m3  

 CBR  5 CBR  10 CBR  20  

Inflament 
(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 
m3  

 Inflament  
2 % 

Inflament  
0 % 

Inflament  0 
% 

 

Sals solubles  1 cada 10000 
m3  

    6 %    2 %    0 %  

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Gruix -- Periòdicamen
t 

e   25 - 40  cm 

Humitat i 
Densitat  

102-109 
/ 72 

1 cada 500 m3  in situ  > 95 %  PN  

   (  ): Veure apartat corresponent en aquest Plec 

Taula 220.4.a 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

220.5.- Amidament i abonament. 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat 
per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els perfils formats 
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per la superposició dels perfils agafats abans de començar els treballs d'esbrossada i dels perfils 
teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en altres unitats d’obra. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, després 
de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de realitzar 
les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri 
del Director d'Obra. 
El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec 
sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, la humectació o dessecació, la 
compactació, l’allisada i refinament de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 
subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 
l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de 
préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en 
aquest. 
Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, 
s’entén inclòs en el preu, el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, la humectació o dessecació, 
la compactació, l’allisada i refinament de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com 
el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 
l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 
L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus 
i en el pressupost. 
S’inclouen en el preu les operacions d’escarificació i compactació de les superfícies d’assentament 
dels terraplens i reblerts. 
Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les 
corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels terraplens i reblerts. 
També s’inclouen en el preu els sobrecostos derivats de l’esglaonament a realitzar en terraplens a 
mitja vessant. 
La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 
comportarà cap mena d’increment econòmic. 
Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la memòria o 
en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment de preu. 
Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de compactació. Per 
exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un increment del 5 % del 
preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de referència. 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 
preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 
els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 
comportaran cap increment econòmic. 
S’inclouen en el preu els terraplens o reblerts de prova que s’hagin de realitzar. 
En el preu del terraplenat i reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva 
execució, ja siguin manuals o mecànics. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 
corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 
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Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no 
comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els perfils 
teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les operacions de 
neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm., ni el reblert 
corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 
El Contractista terraplenarà o reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de 
més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica terraplenada o reomplerta. 
Els excessos de terraplens o reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no 
fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran 
d’excavar en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 
 

221.- REBLERTS DE POUS I RASES 

221.1.- Definició 

Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i compactació 
dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no siguin considerades 
com terraplenats i reblerts. 
La seva execució inclou les següents operacions: 

1. Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, 
esbrossada i retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i 
condicionament final d’aquest amb la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

2. Excavació dels llocs de préstec. 

3. Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

4. Estesa de la tongada. 

5. Humectació o dessecació de la tongada. 

6. Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

7. Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 

Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen 
més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

221.2.- Característiques 

221.2.1.- Materials. 

Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les prescripcions 
assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 
El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de pous i 
rases que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 
Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la formació dels 
corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les 
característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i funció. 
221.2.2.- Classificació. 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 

 Material inadequat. 

 Material tolerable. 

 Material adequat. 

 Material seleccionat. 
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 Material seleccionat drenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INADEQUAT 

 
TOLERABLE 

 
ADEQUAT 

 
SELECCIONAT 

 
SEL. 

DRENANT 

      
Grandària 
màxima 

màx 
25 %  

15 cm 
màx 

25 %  15 
cm 

màx  10 
cm 

màx  8 cm màx  5 cm 

 

% passa  
0.080 

   

%  35 % 

 

%  25 % 

 

%  25 % 

 
Matèria 
orgànica 

 

MO  2 % 

 

MO  2 % 

 

MO  1 % 

 

MO  0 % 

 

MO  0 % 

 
Límit Líquid 

 

LL(%  0.4)  40 

 

LL(%  0.4)  40 

 

LL(%  0.4)  40 

 

LL  30 

 
No plàstica 

 
Índex 

Plasticitat 

    

IP  10 

No plàstica 

 
Densitat PN 

 

PN  1.450 
kg/dm3 

 

PN  1.450 
kg/dm3 

 

PN  1.750 
kg/dm3 

 

PN  1.750 
kg/dm3 

 

PN  1.900 
kg/dm3 

 
CBR 

 

CBR  3 

 

CBR  3 

 

CBR  5 

 

CBR  10 

 

CBR  20 

 
Inflament 

(CBR) 

   

Inflament  
2 % 

 

Inflament  0 
% 

 

Inflament  0 
% 

 
Sals solubles 

 

   6 % 

 

   6 % 

 

   6 % 

 

   2 % 

 

   0 % 
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L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 
 
 
221.2.3.- Condicions generals. 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba 
corresponent a l’assaig 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 110º fins a un pes constant, 
tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per cent (20 %). 
L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu 
per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el 
Director d’Obra. 
Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del 
terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per 
exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les 
característiques del terra i el seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a 
afegir i el procediment a emprar. 
221.2.4.- Ús. 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 

 Pous i rases en general: Materials adequats o seleccionats. 

 Pous i rases drenants: Materials seleccionats drenants. 

Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de 
tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les 
exigències que corresponen al material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 
A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els 
diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 
221.2.5.- Materials no utilitzables en reblerts de pous i rases. 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria 
orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en l’execució de reblerts 
de pous i rases, es transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les zones 
que expressament assenyali el Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 
221.2.6.- 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 C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un 
ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent 
(2%). 
Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

221.3.- Execució 

Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 
considerada als plànols. 
Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho. 
Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 
possible entre la realització de les excavacions i la dels reblerts dels pous i rases. 
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221.3.1.- Preparació de la superfície d’assentament. 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així ho 
especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i retirada de 
terra vegetal i material inadequat. 
El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el 
compliment de les condicions exigides al reblert. 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua superficials 
o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora de l’àrea on 
s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes obres s’executaran 
d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 
Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles 
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o 
substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 
221.3.2.- Estesa de les tongades. 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions exigides 
anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles. 
El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per 
tal d’aconseguir-ho. 
No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la 
seva estesa el Director de l’Obra. 
En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins 
que s’hagi corregit l’anterior. 
Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb l’estesa 
prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal 
suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 
221.3.3.- Humectació i dessecació. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 
maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 
Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es 
prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o 
d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 
221.3.4.- Compactació de les tongades. 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima 
obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent 
(100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 
qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu 
adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 
de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 
d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 
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221.3.5.- Limitacions en l’execució. 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi 
completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar 
per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva 
superfície. El Contractista serà responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de 
procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 

221.4.- Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 221.4.a. 
 
 
 
 

 
ASSAIGS 

 
UNE / NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DEL MATERIAL 

    

     Adequat Seleccion
at 

Sel. 
drenant 

 

Grandària 
màxima 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  màx  10  màx  8 màx  5  

% passa  0.080 104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  %  35 % %  25 % %  25 %  

Matèria 
orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 
m3  

  MO  1 % MO  0 
% 

MO  0 
% 

 

Límit Líquid 105-106 / 
72 

1 cada 10000 
m3  

  LL(%  0.4)  
40 

LL  30 No 
plàstica 

 

Índex 
Plasticitat 

     IP  10 No 
plàstica 

 

Proctor 
Normal 

108 / 72 1 cada 5000 
m3  

  PN  1.75 PN  
1.75 

PN  1.90  

CBR 111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  CBR  5 CBR  10 CBR  20  

Inflament 
(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  Inf.  2% Inf.  0 % Inf.  0 %  

Sals solubles  1 cada 10000 
m3  

     6 %    2 %    0 %  

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Gruix -- Periòdicame
nt 

e   25 - 40  cm 

Humitat i 
Densitat  

102-109 / 
72 

1 cada 500 
m3 

 in situ  > 95 %  PN  

    
   (  ): Veure apartat corresponent en aquest 

Plec 
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Taula 221.4.a 
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

221.5.- Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat 
per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els perfils teòrics de 
les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en altres unitats d’obra. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, després 
de convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de realitzar 
les excavacions. Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri 
del Director d'Obra. 
El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec 
sobre camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, la humectació o dessecació, la 
compactació i el refinament de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 
subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 
l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. De manera particular inclou el cànon de 
préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis afectats en 
aquest. 
Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, 
s’entén inclòs en el preu el transport, l’abocament, l’estesa, la humectació o dessecació, la 
compactació i el refinament de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 
subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries perquè 
l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 
La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 30 cm., en el casos que així ho 
ordeni el Director d’Obra, també s’inclou en el preu. 
L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no 
comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus 
i en el pressupost. 
Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les 
corrents subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i rases. 
La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no 
comportarà cap mena d’increment econòmic. 
Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest 
s’inclouen en el preu. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la memòria o 
en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment de preu. 
Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de compactació. Per 
exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un increment del 5 % del 
preu establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de referència. 
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Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 
preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir 
els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no 
comportaran cap increment econòmic. 
En el preu del reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 
manuals o mecànics. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per 
corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 
Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no 
comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els perfils 
teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació realitzada en les operacions de 
neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en un mínim de 30 cm., ni el reblert 
corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota cap concepte. 
El Contractista reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, 
ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per 
cent (10%) respecte a la superfície teòrica reblenida. 
Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar 
en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 
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CAPÍTOL 3:  OBRES DE FORMIGÓ. 

300.- ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

300.1.- Definició 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que 
presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques milloren 
l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els esforços als que és 
sotmès. 

300.2.- Característiques 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 
No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 
Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la "Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Les característiques dels materials, venen 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. 

300.3.- Execució 

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, pesat 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. 
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. 
Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 
aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 
Les barres es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 
l'encofrat, de forma que quedi impedit 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, les armadures de 
l'extradós de les peces prefabricades, murs, lloses i voladissos, i en general en totes aquelles 
superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments, mínim de 3 cm. 
Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 
als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements 
separadors. 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 
“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 
l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

300.4.- 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 “Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
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Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 
documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 
material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 
fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel 
Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 300.4.a 
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ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

 CONTROL DELS MATERIALS 

    
 Identificació 36068 / 

36088 
 Normativa vigent 

 Certificats 
d’adherència 

  ( 9.3 ) 

 Doblegat 
simple 

36068 / 
36088 

2 provetes cada 

 cada   20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Doblegat-
desdoblegat 

36068 / 
36088 

2 provetes cada 

 cada   20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

 Assaig de 
tracció 

36401 2 provetes cada 

 cada 200 Tn.  

TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 assaigs AEH 400 N 410
0 

450
0 

16 1.05 

   AEH 400 F 410
0 

450
0 

14 1.05 

   AEH 400 S 410
0 

450
0 

14 1.05 

   AEH 500 N 510
0 

560
0 

14 1.05 

   AEH 500 F 510
0 

560
0 

12 1.05 

   AEH 500 S 510
0 

560
0 

12 1.05 

   AEH 600 N 610
0 

670
0 

12 1.05 

   AEH 600 F 610
0 

670
0 

10 1.05 

   
 
 
 

 

 CONTROL GEOMÈTRIC 

    

 Massa i 
secció 
transversal 

36068 / 
36088 

2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

  %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

 Ovalitat 36068 / 
36088 

2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

  màx - 

mín  

 

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  
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 Corrugues 36068 / 

36088 
2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

 

 a) amplada   a  1,20 a homologat  
 b) alçada   h  h homologat  
 c) separació   s  s homologat  
 d) angle    =  homologat    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    
 Longitud i 
disposició 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

segons plànols 

 Armadura 
flexió ppal. 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

paraments exteriors 

 Rectitud  Inspecció prèvia 
al formigonat  

rectes 

 Lligams  Inspecció prèvia 
al formigonat  

immobilitat 

 Rigidesa del 
conjunt 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

rígid 

 Netedat  Inspecció prèvia 
al formigonat  

netes 

 Recobriment  Inspecció prèvia 
al formigonat 

Tipu
s 

Elements en 
general 

Làmines, 
prefabricats 

   amb
ient 

fck2
50 

fck4
00 

fck4
00 

fck2
50 

fck4
00 

fck4
00 

   I 20 15 15 15 156 15 

   II 30 25 20 25 20 20 

   III 40 35 30 35 30 25 

    
   ( 0.0 ): Article de la EH-91 on s’assenyala el 

criteri d’acceptació. 
    

Taula 300.4.a 
 
En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega 
de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu. 
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Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 
 

300.5.- Amidament i abonament 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als 
plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les pesades 
unitàries als diferents diàmetres emprats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció 
d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació del 
sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del contractista. 
Els preus inclouen el subministrament, tall, doblegament i col·locació de les armadures, la 
diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de 
barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació relativa. 
També inclou els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de 
neteja. 

301.- MALLES ELECTROSOLDADES D’ACER CORRUGAT PER ARMADURES 

301.1.- Definició 

Es defineix com a malla electrosoldada d’acer a emprar en formigó armat, als elements 
industrialitzats d’armats que es presenten en pannells rectangulars constituïts per barres d’acer 
corrugat i soldades a màquina, i que presenten en la superfície ressalts o estries, que per les seves 
característiques milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a 
resistir els esforços als que està sotmès i que compleixen les condicions prescrites en UNE 
36.092/81. 

301.2.- Característiques 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 
No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 
Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la "Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Les característiques dels materials, venen 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. 
Els pannells estaran formats per barres que 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 vagades la separació en aquelles, ni superior a 300 mm. 

301.3.- Execució 

Els pannells 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, pesada i manipulació. Es prendran 
totes les precaucions perquè el acers no estiguin exposats a l’oxidació ni es taquin de greix, 
lligants, olis o fang. 
Els pannells es col·locaran nets de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid. 
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En cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant desprès de la 
mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 
aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 
Els pannells es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 
l’encofrat, de forma que quedi impedit 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 en totes aquelles superfícies que quedin en contacte 
amb aigua per garantir els recobriments. 
Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa referència 
als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels elements 
separadors. 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 
“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 
l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

301.4.- Control de Qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels pannells a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras 
de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 
documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 
material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 
fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel 
Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 301.4.a 
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ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    
Identificació 36092  Normativa vigent 
Certificats 
d’adherència 

  ( 9.3 ) 

Doblegat 
simple 

36092 2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Doblegat-
desdoblegat 

36092 2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

No han de presentar esquerdes 

Desenganxam
ent 

36462 2 provetes p 
cada 500 Tn. 

FD  0.35ASFY 

  mínim: 1 assaig  

Assaig de 
tracció 

36401 2 provetes p 
cada 200 Tn.  

TIPUS FY FS R FS / FY 

  mínim: 3 assaigs AEH 500 T 510
0 

560
0 

( 9.4 
) 

( 9.4 ) 

   AEH 600 T 610
0 

660
0 

8 ( 9.4 ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL GEOMÈTRIC 

    

Massa i secció 
transversal 

36092 2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

  %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

Ovalitat 36092 2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

  màx - 

mín  

 

    6 - 8 1.0  

    10 - 14  1.5  

    16 - 25  2.0  

    32 - 50  2.5  

    
Corrugues 36092 2 provetes cada 

 cada 20 Tn. 

 

a) amplada   a  1,20 a homologat  
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b) alçada   h  h homologat  
c) separació   s  s homologat  
d) angle    =  homologat    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    
Longitud i 
disposició 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

segons plànols 

Armadura 
flexió 
principal 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

paraments exteriors 

Rectitud  Inspecció prèvia 
al formigonat  

rectes 

Lligams  Inspecció prèvia 
al formigonat  

immobilitat 

Rigidesa del 
conjunt 

 Inspecció prèvia 
al formigonat  

rígid 

Netedat  Inspecció prèvia 
al formigonat  

netes 

Recobriment  Inspecció prèvia 
al formigonat 

Tipu
s 

Elements en 
general 

Làmines, 
prefabricats 

   amb
ient 

fck2
50 

fck3
01 

fck3
01 

fck2
50 

fck3
01 

fck3
01 

   I 20 15 15 15 156 15 

   II 30 25 20 25 20 20 

   III 40 35 30 35 30 25 

    
   ( 0.0 ): Article de la EH-91 on s’assenyala el 

criteri d’acceptació. 
    

Taula 301.4.a 
 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega 
de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre de cada pannell. En 
l'assaig de tracció la proveta tindrà al menys una barra transversal soldada. 
En una ocasió, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà la càrrega de 
desenganxament per a cada diàmetre emprat. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu. 
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Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

301.5.- Amidament i abonament 

Les malles electrosoldades d'acer s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats a obra, 
en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva superfície, incloent solapaments o be per 
Kg aplicant els pesos unitaris als diferents pannells emprats. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Les característiques geomètriques dels pannells a utilitzar en l’obra seran realitzats pel 
contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que 
això comporti l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que 
és responsabilitat pròpia del contractista. 
Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les malles, la diferència entre els 
especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros auxiliars 
destinats a recolzar les malles i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors 
que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

310.- FORMIGÓ 

310.1.- Definició 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i 
eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una notable resistència. 

310.2.- Característiques generals 

Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
310.2.1.- Materials. 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del 
present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 
310.2.1.1.- Ciment 

310.2.1.1.1.- Definició. 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del 
clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 
310.2.1.1.2.- Condicions generals. 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepción de 
cementos. (RC-97)”, així com les fixades en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 

310.2.1.1.2.1.- Tipus de ciment. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de 
formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament 
d’aquesta unitat d’obra. 
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Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II-Z ó tipus IV i de classe 35 o superior. En el 
cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. 
Es tindrà una cura especial en la utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar limitada 
als casos que expressament aprovi el Director d’Obra, inclús en la fabricació de peces 
prefabricades. 
310.2.1.1.2.2.- Tipus de ciment en presència de sulfats. 
Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es 
classifica segons la taula 310.2.a, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del 
clinker. 

 % SO4
-2 soluble 
sòls 

P.p.m. SO4
-2 

aigües 
% C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

Taula 310.2.a 
310.2.1.1.3.- Subministrament i emmagatzematge. 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el 
tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada 
remesa el document de remissió 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 en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat 
del terra i de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de 
cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els 
diferents tipus de ciment. 
En cas de què 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 piles que 
formen els sacs. 
310.2.1.2.- Aigua 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
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 què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al 
formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
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310.2.1.3.- Àrid fi 

310.2.1.3.1.- Definició. 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 
mm de malla (UNE 7050). 

310.2.1.3.2.- Condicions generals. 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de pedreres de 
grava de riu i siguin sorres naturals, sorres procedents de piconament, o una barreja d'ambdues, 
sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 
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. 

310.2.1.3.3.- Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 
sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de 
les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

310.2.1.4.- Àrid gruixut 

310.2.1.4.1.- 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). 

310.2.1.4.2.- Condicions generals. 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”. 
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 
sancionada 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. 
 
 

310.2.1.4.3.- Manipulació i emmagatzematge. 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 
sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de 
les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
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Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 
també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents 
tipus. 
L’examen i aprovació o rebuig, 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.  Si s’escau, el Director d’Obra 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. 
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

310.2.1.5.- Àrids de les peces prefabricades 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 
 Sorres d'origen calcari 
 - Grandària 0-3 naturals. 

 - Grandària 3-6 artificials. 

 Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 
 Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

310.2.1.6.- Additius 

310.2.1.6.1.- Definició. 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que 
s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la 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. 

310.2.1.6.2.- Ús. 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització 
expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de 
característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància 
agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les 
restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les armadures. 
En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del 
primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 
 
 

310.2.1.6.3.- Condicions generals. 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 
1. Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les 

obres. 

2. 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 el mateixos àrids 
que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 
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3. 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. 

4. 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 tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. 
S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

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

6. L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 
siderúrgics, inclús a llarg termini. 

7. Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas 
han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per 
assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores. 

8. Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el 
fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en 
la composició del producte. 

310.2.1.6.4.- Classificació dels additius. 

Els additius es classifiquen en: 

 Airejants. 

 Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

 Retardadors. 

 Acceleradors. 

 Altres additius químics. 

310.2.1.6.4.1.- Airejants. 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó 
durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions 
microscòpiques, 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 desglaç, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així 
com 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 proteics, 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: 

1. No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 

2. No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors 
al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d’errades de fins a 
un 25% en la dosi de l'airejant. 

3. Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt 
petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 
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4. El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

5. Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 

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

7. La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment. 

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

310.2.1.6.4.2.- Plastificants. 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen 
la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase 
aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és 
hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena 
carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants 
compliran les següents condicions: 

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

2. El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 

3. No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 

4. 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). 

5. Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó. 

310.2.1.6.4.3.- Superplastificants. 

310.2.1.6.4.4.- Retardadors. 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de 
transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de 
grans dimensions, etc. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors 
compliran les següents condicions: 

1. No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó 
patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 

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

310.2.1.6.4.5.- Acceleradors. 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 
enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
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S'empren durant 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 en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures 
de precaució contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments 
d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En 
qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel 
Director d'Obra. 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra 
de formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al 
formigonat en temps fred. 
Un dels acceleradors més utilitzat 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 

Clorurs 
alcalins 

Clorur 
magnèsic 

Aigua Impurese
s 

Clorur càlcic 
granulat 

 94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en 
escates 

 77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 

 
Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 
 

  9,52 mm  (3 / 
8") 

 6,35 mm  (1 
/ 4") 

 0,83 mm  (nº 
20) 

Clorur càlcic 
granulat 

100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 
escates 

100 % 80-100 % 0-10 % 

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment 
d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors 
compliran les següents condicions: 

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

2. El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució 
uniforme de l’accelerador en tota la massa. 

3. El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en 
la formigonera. 

4. 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. 

5. El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut 
d'àlcalis. 

6. El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o 
en el terreny. 

7. No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de 
calçades. 
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8. Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

310.2.1.6.4.6.- Altres additius químics. 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que 
s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar 
l'execució de l'obra. 
Es classifiquen en: 

1. Hidròfugs. 

2. Curing compounds. 

3. Anticongelants. 

4. Desencofrants. 

310.2.1.6.4.6.1.- Hidròfugs. 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es 
dubtosa vers 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 acceleradors de 
la presa, encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o 
impermeabilitzants, i que 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 fonts o filtracions mitjançant arrebossades i entubats de 
l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del 
morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat. 
310.2.1.6.4.6.2.- Productes filmògens de curat. 

310.2.1.6.4.6.2.1.- Definició. 
Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies 
horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període 
d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó 
després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

310.2.1.6.4.6.2.2.- Característiques. 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja 
barrejats per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte 
blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 
El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un polvoritzador, 
en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  
El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi 
de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant 
una pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 
Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats 
visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid 
filmògen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment 
amb l’aigua i els ions de calci. 
El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) 
mesos com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent 
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adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire 
comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de 
sedimentació no serà inferior a quatre (4). 
La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 
 La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 

 La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies 
no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A. 

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a 
cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues 
(72) hores. 
Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum 
natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 
El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de 
quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, i 
estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau 

i set dècimes de grau centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per 

cent amb més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una velocitat aproximada de tres metres per 
segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel·lícula formada s’assajarà pressionant 
moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi l’estat inicial de blanura i 
viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma. 
Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al 
calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície 
lliscant. 
 
 

310.2.1.6.4.6.2.3.- Ús. 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
310.2.1.6.4.6.3.- Anticongelants. 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el 
seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
310.2.1.6.4.6.4.- Desencofrants. 

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes 
perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 
En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, 
ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins 
d'ancoratge. 
En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 
310.2.2.- Tipus. 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, 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, establint-se els tipus de formigó que 
s'indiquen en la taula següent: 
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TIPUS H - 125 H - 150 H - 175 H - 200 H - 225 H - 250 H - 275 H - 300 H - 350 

fck 125 150 175 200 225 250 275 300 350 

 
310.2.3.- Dosificació. 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la 
seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (175) quilograms pels 
formigons en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 
En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua sigui 
superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de 
formigó serà de tres-cents cinquanta (350) quilograms. 
En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la 
correcció adequada. 
310.2.4.- Consistència. 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra 
i compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats 
sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva 
consistència segons la Norma UNE 83313. 
Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que 
figuren en la següent taula: 
 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plàstica 3 - 5 cm  1 cm 

Tova 6 - 9 cm  1 cm 

Fluida 10 - 15 cm  2 cm 

 
La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de 
posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 
 Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats 
a obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, 
podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat 
obtinguda en els formigons executats. 
La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i 
molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot 
allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 
En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls 
hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen 
additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es 
realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant 
a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 
310.2.5.- Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

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 tipologia, 
classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del formigó, els 
continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la 
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marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. 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. 

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball 
proposada.  Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, 
ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de 
l'acceptació de la fórmula proposada. 
La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte 
els següents punts: 
 El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 

 Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho 
accepta el Director d’Obra. 

 El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un 
gruix màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva 
impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta 
prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces 
prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és 
molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball com 
per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 

 La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per 
l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els 
medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director 
d’Obra. 

 El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els 
formigons armats. 

 La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys 
que així ho decideixi expressament el Director 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/cm2 en el revestiment amb peces 
prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a 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. 

310.3.- Execució 

310.3.1.- Formigó de neteja. 

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es 
recobrirà el terreny amb una capa de formigó H-125 en un gruix de 5 cm. com a mínim, col·locant-
se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 
310.3.2.- Posada en obra. 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó 
i la seva posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si 
s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les 
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mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions 
d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d'embulls que acusin un 
principi d’enduriment, segregació o dessecació. 
No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan 
s’hagi executat la base drenant. 
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) 
quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo 
avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 
Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que 
l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 
La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no 
estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en 
cada descàrrega  sigui  superior  a  dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del 
material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 
A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin 
perfectament embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat 
d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 
En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu 
gruix. 
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 de què el formigó dels pilars hagi assentat definitivament. 

310.3.2.1.- Posada en obra sota l’aigua 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula 
compacta i en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, 
o per altres mitjans aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de ser 
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 deslavatge 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 deslavatge 
del formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el 
tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua. 
Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i 
acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. 
Desprès s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es 
pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la 
barreja. 
310.3.3.- Compactació. 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per 
aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de 
qualitat. 
De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, 
eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 
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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 verticalment en la tongada, de forma que 
la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, 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 es 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 a 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 
prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de 
l'encofrat. 
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 substituït els vibradors avariats. 
Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui 
les armadures. 
310.3.4.- Curat. 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que 
es perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra,  segons  el  tipus de 
ciment emprat  i  les  condicions climatològiques del lloc. 
El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència 
característica fixada al projecte. 
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
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 podran mantenir humides les superfícies 
mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, 
que s’hauran de regar freqüentment. 
Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) 
en temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions 
agressives. 
L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 
recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les 
garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període 
d'enduriment. 
Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, 
per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. 
L'aplicació d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, 
abans del primer enduriment del formigó. 
Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les 
superfícies que hagin de quedar ocultes. 
En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà 
d'aprovar el procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no 
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sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de 
vint graus centígrads per hora (20° C/h). 
Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la col·locació de 
proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 
310.3.5.- Toleràncies. 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments 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 (5 mm). 

 Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

 Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm). 

Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 
 Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

 Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 

310.3.6.- Limitacions en l’execució. 

310.3.6.1.- Formigonat en temps fred 

El formigonat es 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). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) 
del matí (hora solar) sigui inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu 
suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini. 
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 formigó mitjançant 
sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de 
la gelada no afectarà al 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 en cas de 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 en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers 
paràgrafs d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una 
addició que porti clorur càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius anticongelants haurà de 
ser autoritzada pel Director d’Obra. 
En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es formigoni a 
temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures necessàries 
perquè durant l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen deterioraments locals en 
els elements corresponents, ni descensos permanents en les seves característiques. 
Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al 
formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-
se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 
La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads 
(5° C). 
Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura 
inferior a zero graus centígrads (0° C). 
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310.3.6.2.- Formigonat en temps calorós 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una 
evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com 
durant la col·locació del formigó. 
Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu 
dessecament. 
Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. 
Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat. 
En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus 
centígrads (40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa del 
Director de l’Obra. 

310.3.6.3.- Formigonat en temps de pluges 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 
necessàries per a 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 d’Obra. 
310.3.7.- Junts 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits 
en els Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les condicions 
climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l’Obra. 
Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la 
direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps 
perquè les masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps 
suficient previ al formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, 
saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la 
compactació en les zones pròximes al junt. 
En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del 
mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 
En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa 
superior del formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que 
segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible 
parcialment, però sense separar-se de la massa de formigó. 

310.4.- Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar 
perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la 
presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions 
que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 
Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos 
l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà 
mitjançant assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de 
laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la 
corrosió de les armadures. 
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També 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 el present Plec. 
Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà 
degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 
1.- Designació de la central de fabricació del formigó. 

2.- Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

3.- Data de lliurament. 

4.- Nom del destinatari del formigó. 

5.- Especificació del formigó. 

- Fórmula de treball emprada. 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Contingut de ciment. 
- Gruix màxim d’àrid. 
- Relació a/c. 
- Consistència. 
- Resistència. 
- Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 
- Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

6.- Designació específica del lloc de subministrament. 

7.- Quantitat de formigó.  

8.- Hora de càrrega del camió formigonera. 

9.- Identificació del camió. 

10.- Hora límit d’utilització del formigó. 
 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el 
Contractista comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes 
coincideixen amb les característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no 
coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint 
en compte les toleràncies admissibles, comportarà pel contractista l’obligació de rebutjar el 
formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director d’Obra. 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 310.4.a. 
Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals 
s'extreuen, considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, 
anàlegs als obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les 
decisions derivades del control de resistència fixades en la “Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91)". 
 

 
 

ASSAIGS 

 
UNE/
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    

Aigua    
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Substàncies dissoltes 7130      15 gr / l 

Sulfats expressats en SO4
2 7131   SO4

2   1 gr / l 
Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 

Clorurs en Cl  7178   Cl    6 gr / l 
Exponent d’hidrogen pH 7234  pH  5 
Substàncies orgàniques solubles en 
èter 

7235      15 gr / l 

 
 

   

Sorra    

    
Densitat  1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 
 

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Colordissolució   Colorpatró     

(   més obscur) 
Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 
 1 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

0 % 

Fins que passen pel   0.080 7135 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 6 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf   10 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf   15 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis 
del ciment 

7137 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

No n’ha de presentar 

Material retingut pel   0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 0.5 % 

Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 IF  40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 0.4 % granulat sec 

Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

EA  75 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 
Humitat 102 / 

72 
1 cada dia Ajust de l’aigua de la 

dosificació 

 
 
 
 
 

   

Graves    

    
Densitat  1 cada 5.000 m3 

o 1 cada 6 m. 
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Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 0.25 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 5 % 

Fins que passen pel 

 0.080 

7135 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 1 % 

Resistència a l’atac del sulfat sòdic 7136 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf   12 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wo  - Wf / Wf   18 % 

Reactivitat potencial amb els àlcalis 
del ciment 

7137 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

No n’ha de presentar 

Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

CF  0.15 

Material retingut pel  0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm3 

7244 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 1 % 

Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Coeficient  40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

 0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 m3 
o 1 cada 6 m. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada setmana Corba  10 % Dosificació 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Ciments     

    

Resistència a 
compressió 

80101 1 cada 500 T    2 
DIES 

 7 
DIES 

28 DIES  

     (mín
) 

(mín
) 

(mín
) 

(mà
x) 

 

         
55 A 

30 -- 55 --  

         
55 

25 -- 55 --  

         
45 A 

20 -- 45 65  

         
45 

-- 30 45 65  

         13,5 -- 35 55  
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35 A 
         

35 
-- 20 35 55  

         
25 

-- 15 25 --  

    

Principi i fi 
d’adormimen
t 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - O  

     Des
prés 

Aba
ns 

Des
prés 

Aba
ns 

 

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  
    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    

     TIPUS I TIPUS I - O  

Agulles de  Le 
Chatelier 

80103 1 cada 500 T  55,4
5,35 

Expansió  
10 mm 

Expansió  
10 mm 

 

Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

PF  5 % PF  3.5 %  

Residu 
insoluble 

80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

RI  5 % RI 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

Cl -  0.1 % Cl -  0.1 %  

Triòxid de 
sofre 

80215 1 cada 500 T  55 SO3  4.5 
% 

SO3  4.5 
% 

 

    45 SO3  4.5 
% 

SO3  4.5 
% 

 

    35 SO3  4 % SO3  4 %  

    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    
Dosificació   Plàstica   3 a 5   Vibrat enèrgic a obra 

Tova   6 a 9   Vibrat o apisonat 
    

Aigua i  
ciment 

 Periòdicament  Tipus 
ambien

t 

Relació 
màx. 

Contingut mín. 
ciment kg / m3 

 

     A / C Formig
ó massa 

Formig
ó armat 

 

    I 0.65 150 250  

    II 0.60 175 275  

    II h 0.55 175 300  

    II f 0.50 200 300  

    III 0.55 200 300  

    III h 0.50 200 300  

    III f 0.50 200 325  

Resistència  83301 
/03 /04 

2 sèries 6 
provetes  cada 

    fest   fck                         
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100 m3 
    

Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈ
NCIA 

ASSENTA
MENT  

TOLERÀNC
IA 

 

       Seca 0 - 2 cm 0 cm  
       Plàstica 3 - 5 cm  1 cm  

       Tova 6 - 9 cm  1 cm  

       Fluida 10 - 15 cm  2 cm  

    
Curat       fc  0.7 fck ; T  7 dies                       
    

 
Taula 310.4.a 

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, 
havent-se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 
La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent 
de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en 
les normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons la mateixa 
norma, aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no 
s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d’afegir-
lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 
En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui 
comprés dintre del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es 
presenta freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, 
sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 
Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència 
característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no 
comprometent l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la 
resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte 
les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests 
assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l’experiència. 
En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si s’escau, 
dels resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà l’acceptació, 
reforç o demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests assaigs, estudis i 
proves, a càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades 
de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica,  es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

310.5.- Amidament i abonament 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els 
Plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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 reg i curat del 
formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 
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S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats 
del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes de neteja, i els 
excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja. 
Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 
No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del 
gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns 
formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la 
fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix 
màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 175 Kg/m3 en els formigons 
en massa i de 300 kg/m3 en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 
i una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de 
prefabricats. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 
encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 
morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

320.- ENCOFRATS I MOTLLES 

320.1.- Definició 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

320.2.- Materials 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 

320.3.- Execució 

320.3.1.- Generalitats. 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació expressa 
del Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap 
moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 
S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de 
justificar-se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del 
Director de les Obres. 
Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir 
substàncies perjudicials pel formigó. 
Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al 
formigó i es netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva 
neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què 
no deixin fugir les pastes durant el formigonat. 
Es obligatori l’ús de desencofrant. 
Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa 
necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes 
dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços 
anormals en el formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, 
tampoc es produiran moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
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Els enllaços dels diferents elements o pannells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal 
de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 
Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es 
disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat 
l’element, aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els 
paraments de  les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, 
deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 
Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les 
parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de 
permetre la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical  i  
horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions 
de les corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director 
d’Obra i s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat desitjada en 
les superfícies. 
Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu 
interior la lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat 
que no es moguin durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què 
no nedin en l’interior de la massa de formigó fresc. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin 
ben realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, 
o utilitzant un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la 
utilització de matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 
mil·límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 
Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 
l'especificat en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado (EH-91)” i estar aprovats pel Director de l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran 
vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa 
diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 
Durant la seva aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels 
motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del 
revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es tracti 
d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 
320.3.2.- Motlles. 

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament 
rectificats i netejats. 
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, 
en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada 
siguin independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar 
moviments relatius durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les 
armadures actives, i com a conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en 
aquests motlles. 
En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les 
seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la 
seva forma correcta. 
320.3.3.- Encofrats de fusta. 

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar 
l’ús d’un segellat adequat. 
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En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta 
estarà 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 
d’aquests 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. 
320.3.4.- Encofrats i motlles per formigó pretensat. 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats en les 
zones d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als ancoratges. Es 
comprovarà que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les peces que en ells es 
formigonin i resisteixen adequadament la redistribució de càrregues que s’origina durant el tesat 
de les armadures i la transmissió de l’esforç de pretensat al formigó. Especialment, els encofrats i 
motlles han de permetre, sense impediments, l’escurçament dels elements que en ells es 
fabriquin. 
Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler 
continu que es construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal 
d’aquesta es realitzarà per mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-hi les 
armadures passives i les beines de pretensat. 
320.3.5.- Desencofrat. 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima 
necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat 
en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 
El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se 
passats tres dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s’hagin 
produït temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal 
d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals 
s’hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades 
anteriorment. 
El Director  de  l’Obra  podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) 
respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 
El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per 
formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació 
de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de 
què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 
Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran 
arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 

320.4.- Amidament i Abonament 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment 
encofrada mesurada en les plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no 
figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats 
deixats al formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la 
correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de 
curat, etc... 
Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels seus 
laterals i fons. 
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Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el 
pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 
Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 
superfícies no encofrades. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 
encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 
morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

330.- JUNTES  

330.1.- Definició. 
Es defineix com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de proporcionar als 
mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin absorbir, sense 
esforços apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les variacions de temperatura o 
reològiques del formigó. 
També s’entendrà com a junta el dispositiu que separa dos elements amb l’objecte de 
proporcionar als mateixos els graus de llibertat de moviments necessaris per tal que puguin 
absorbir, sense esforços apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre aquests. 
Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les juntes s’anomenen 
juntes d’estanquitat. 

330.2.- Característiques 

330.2.1.- Generalitats. 
Les diferents parts de què consta una junta són: 

1. Fons: Es la part de la junta més propera al terreny. 

2. Element impermeabilitzant: Es la part de la junta que li dona els graus de llibertat per 
moure’s independentment i que també té la funció d’impermeabilitat. 

3. Protecció: Es la part de la junta que té com a finalitat protegir l’element impermeabilitzant. 

330.2.2.- Tipologia. 

Les juntes es classificaran de la següent manera: 
1.- Juntes entre elements de formigó en massa in situ. 

1.1.- Juntes longitudinals. 

1.1.1.- Juntes horitzontals. 

1.2.- Juntes transversals. 

1.2.1.- Juntes horitzontals. 

1.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

2.- Juntes entre elements de formigó armat in situ. 

2.1.- Juntes longitudinals. 

2.1.1.- Juntes horitzontals. 

2.2.- Juntes transversals. 

2.2.1.- Juntes horitzontals. 

2.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

3.- Juntes entre elements de formigó prefabricat. 

3.1.- Juntes longitudinals. 

3.1.1.- Juntes horitzontals. 
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3.2.- Juntes transversals. 

3.2.1.- Juntes horitzontals. 

3.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 

4.- Juntes entre elements de formigó en massa o armat in situ i prefabricat. 

4.1.- Juntes longitudinals. 

4.1.1.- Juntes horitzontals. 

4.2.- Juntes transversals. 

4.2.1.- Juntes horitzontals. 

4.2.2.- Juntes verticals i/o inclinades. 
330.2.3.- Materials 

Segons les parts, els materials a emprar seran: 
1.- Fons: 

a) Res. 

b) Morter M-160. 

c) Perfil d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

d) Poliestirè expandit. 

2.- Element impermeabilitzant:  

a) Poliuretà. 

a1) Emprimació per poliuretà. 

a2) Massilla de poliuretà. 

b) Polisulfur. 

b1) Emprimació per polisulfur. 

b2) Massilla de polisulfur. 

c) Cautxú-betum. 

c1) Emprimació de cautxú-betum. 

c2) Massilla de cautxú-betum. 

d) Làmina de cautxú-betum. 

d1) Emprimació de cautxú-betum. 

d2) Làmina de cautxú-betum. 

e) Banda PVC. 

f) Banda hidroexpansiva. 

3.- Protecció:  

a) Res. 

b) Morter M-160 sense retracció additivat. 

c) Poliuretà. 

c1) Poliestirè expandit.  

c2) Emprimació per poliuretà. 

c3) Massilla de poliuretà. 

330.2.3.1.- Poliuretà 

Màstic elàstic de poliuretà de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als cicles 
de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
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Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a cinc (5) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

330.2.3.2.- Polisulfur 

Màstic elàstic de polisulfur de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als cicles 
de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

330.2.3.3.- Cautxú-betum 

Compost de cautxú-betum de dos components que es barregen per produir un líquid viscós, que 
una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
No ha de presentar termoplasticitat. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

330.2.3.3.1.- Làmina cautxú-betum. 

Làmina impermeable, preformada, flexible i autoadhesiva, formada per una capa suport de 
polietilè d’alta densitat entrecreuat, que li proporciona una estabilitat dimensional, alta 
resistència a la ruptura, perforació i impactes, i un compost de cautxú-betum. 
Les cintes de cautxú-betum compliran les següents especificacions: 
1. Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la ruptura. 

2. Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la tracció. 

3. Norma ASTM E154 pel que fa referència a la resistència al punxonament. 

4. Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament de la pel·lícula de polietilè. 

5. Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament del compost. 

6. Norma ASTM D1004 pel que fa referència a la resistència al esquinçament. 

7. Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  al formigó emprimat. 

8. Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  amb ell mateix. 

9. Norma ASTM D570 pel que fa referència a la impermeabilitat a l’aigua. 

10. Norma ASTM E96 pel que fa referència a la permeabilitat a la humitat. 

11. Norma ASTM D543 pel que fa referència a la resistència ambiental. 
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Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) centímetres. 
Les superfícies suport han de ser planes. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats. 
L’aplicació es realitzarà en fred. 
S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant-hi la pressió suficient i de manera que no quedi aire. 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
El gruix de la làmina no serà inferior a un (1) mil·límetre i mig. 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col·locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint-i-quatre (24) hores. 

330.2.3.4.- Banda de PVC. 

Perfil preformat realitzat amb una extrusió de clorur de polivinil, amb plastificants de primera 
qualitat, que reuneix les següents característiques: 

1.- Juntes de contracció/construcció. 

1.1.- Labiat central. 

1.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 

1.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 

2.- Juntes de dilatació/moviment 

2.1.- Bulb central circular foradat. 

2.2.- Bulbs extrems circulars sòlids. 

2.3.- Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
El clorur de polivinil complirà les especificacions fixades en la norma BS 2571. 
L’amplada mínima serà de cent seixanta (160) mil·límetres. 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 
El diàmetre mínim dels bulbs extrems serà de tretze (13) mil·límetres.  
Per amplades superiors a vint (20) centímetres el Director d’Obra fixarà, si així s’escau, la 
disposició de nervis auxiliars per millorar l’estanqueïtat. 
Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a tocar dels extrems seguint les recomanacions del 
fabricant pel que fa referència a metodologia, eines i materials. 

330.2.3.5.- Banda hidroexpansiva 

Perfil preformat sòlid realitzat amb una barreja de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè en 
forma de cinta sòlida. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
L’amplada mínima serà de vint (20) mil·límetres. 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil·límetres. 
Les unions es realitzaran mitjançant solapament recte d’una longitud no inferior a cent (100) 
mil·límetres. 
La fixació al suport de formigó es realitzarà amb l’adhesiu recomanat pel fabricant. Si la superfície 
es molt irregular i rugosa s’utilitzarà un morter epoxi. 

330.2.3.6.- Morter M-160 

El morter a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les especificacions 
assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec i que tingui una resistència característica a la 
compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat. 
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Serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’esmentat article pel que fa referència a materials, dosificació, 
fabricació i execució. 

330.2.3.6.1.- Morter M-160 additivat. 

El morter additivat a utilitzar en la realització de les juntes serà aquell que compleixi les 
especificacions assenyalades en l’article “Morter” d’aquest Plec, amb una resistència 
característica a la compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat, i amb els 
següents productes d’addició afegits per millorar les seves propietats. 

1.- Fibres de polipropilé. 

a) Grandària: Vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

b) Dosificació: Un (1) quilogram per metre cúbic de morter.  

2.- Emulsió sintètica adhesiva (làtex). 

a) Dosificació: 

a.1) Ciment/arena: 1 / 1 

a.2) Làtex/aigua: 1 / 2  

3.- Retardador. 
La dosificació d’aigua dependrà de la consistència desitjada i la resistència exigida. 
A més, l’arena serà de riu rentada, amb una granulometria de 0-2 mil·límetres. 
Pel que fa referència al morter, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’article “Morter” d’aquest Plec, 
en referència a materials, dosificació, fabricació i execució. 
Pel que fa referència a les addicions, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’apartat “Additius” dins 
l’article “Formigó” d’aquest Plec. 

330.2.3.7.- Perfil d’escuma de polietilè 

Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 
L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 

1.-  Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capil·lar. 

2.-  Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 

3.-  Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 
Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es col·locaran en el suport amb cola. 
Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els deformin, 
aplicant-se de manera que quedi comprimit entre un vint-i-cinc (25) per cent i un cinquanta (50) 
per cent del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del màstic d’estanquitat. 
No ha de presentar absorció d’aigua. 
Ha de ser compatible amb els màstics d’estanquitat utilitzats. 
No s’emprarà amb màstics d’estanquitat aplicats en calent. 
El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) mil·límetres. 
El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) mil·límetres. 
330.2.3.8.- Poliestirè expandit 

330.3.- Execució 

Segons les parts que formen una junta, els materials emprats per realitzar-la i els tipus de formigó 
que la composen, les juntes es realitzaran segons les especificacions de la taula 320.2.4.a. 
En aquesta s’assenyalen les diferents juntes que es poden realitzar en funció de l’element 
impermeabilitzant. Així doncs, donat l’element impermeabilitzant a utilitzar, els tipus de formigó 
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que constitueixen la junta així com la seva tipologia, es presenten les diferents possibilitats en 
l’execució del fons i de la protecció per aquest element. 
 
 
 
 
 
 
 

 Fons Element 
impermeabilitzant 

Protecció 

 

             

 

Junts formigó en massa 

              Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 
              
              
                            
                            
                            
              Junts formigó armat in situ 

              Longitudinal : Horitzontal              
              

              
                            
 
 
 
 
 
 
 

             Transversal : Horitzontal / Vertical 
              
              
                            

                            

                            

               
Junts formigó prefabricat 
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Longitudinal : Horitzontal              

              
              

                            

                            

              Transversal : Horitzontal / Vertical 

              
              

                            

                            

                            

              Junts formigó diferents tipus  

              

Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 

              
              

                            

                            

                            

 
Taula 320.2.4.a 

Segons la inclinació de les superfícies i la consistència de les massilles, poden existir tipologies de 
juntes que no es poden realitzar. 
Els màstics d’estanquitat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 
No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els màstics 
d’estanquitat aplicats en calent. 
La manipulació dels materials, les unions d’aquests, etc. tindran en compte les especificacions 
recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel Director d’Obra i les regles de bona 
pràctica. 
El Director d’Obra fixarà, si s’escau, la metodologia concreta d’execució de les juntes, fins al grau 
d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del Contractista se’n puguin derivar 
reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa a fi de realitzar correctament aquesta unitat 
d’obra. 
Si així ho determina el Director d’Obra, s’empraran peces especials per garantir unes unions 
correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i soleres). 
S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 
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Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions entre 
ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà els que s’han 
emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 
Els productes emprats en les juntes hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 
Les emprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a superfícies 
humides i poroses. 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 
Les emprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) hora, i 
sense que passin més de vint-i-quatre (24) hores. 
El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant la polvorització de productes filmògens, 
que compliran les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests productes 
s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 

330.4.- Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels materials 
utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec,  documentant-los  amb  els  certificats  del  
fabricant  relatius  a  la  seva idoneïtat, i en el seu defecte,  amb  els  assaigs que siguin necessaris 
per a garantir-la. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 330.4.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DELS MATERIALS 

    
Morter   Veure aigua, sorra i ciment en l’article 

“Formigó”. 
Additius   Veure certificats fabricants (fibres de 

polipropilè, 
emulsions sintètiques, retardadors) 

Massilles i 
bandes 

  Veure certificats fabricants ( poliuretà, 
polisulfur, cautxú-betum 

 bandes PVC, bandes hidroexpansives) 
Polisulfur    
    

CONTROL DE L’EXECUCIÓ 

    
Treballs  Totes les juntes Neteja, bufat i raspallat dels suports 
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previs 
Emprimació  Totes les juntes Tipus emprimació i interval de temps 

mínim i màxim 
Massilles  Totes les juntes     em  ep                        
Bandes  Totes les juntes Segons les especificacions d’aquest Plec 
Resistència 
del morter 

 2 sèries 6 provetes  
cada dia 

    fest   fck                         

Curat  Totes les juntes Polvorització de líquid filmògen 
    

 
Taula 330.4.a 

 
 
La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent 
de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

330.5.- Amidament i abonament 

Les juntes s'amidaran per metres lineals (ml) realment col·locades a obra, mesurades sobre els 
Plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució en les 
condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 
Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les juntes així com el acabat superficial llis de la 
junta. 
Així mateix, s’inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinària auxiliar necessària 
per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de la junta 
d’estanquitat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 
S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 
S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les peces 
especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanquitat. 
No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de materials que 
comportaran modificacions en els materials. 
 No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
corregir els defectes, incloent-hi les coqueres. 
No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els sobrecostos 
derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
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CAPÍTOL 4: OBRES DE FERMS. 

401.- TOT-Ú NATURAL 

401.1.- Definició 

Es defineix com tot-ú natural el material procedent del picament i trituració de pedra o grava 
natural i/o el material procedent del garbellat i selecció de materials granulars naturals exempts 
d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 

401.2.- Característiques 

El tot-ú natural haurà de complir allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que 
apareix a l’Annex en la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE del 5 de setembre de 
1986) així com les prescripcions particulars establertes en aquest apartat. 
La corba granulométrica del tot-ú natural a utilitzar estarà compresa dins els límits assenyalats en 
la taula 401.2.a. 

 
Garbell 

UNE 

 
% PASSA EN PES 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

50 mm 100 % 100 %     
25 mm  75 - 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
10 mm 30 - 65 % 40 - 75 % 50 - 85 % 60 - 100 %   
5 mm 25 - 55 % 30 - 60 % 35 - 65 % 50 - 85 % 55 - 100 % 70 - 100% 
2 mm 15  - 40 % 20 - 45 % 25 - 50 % 40 - 70 % 40 - 100 % 55 - 100 % 

0,40 mm 8 - 20 % 15 - 30 % 15 - 30 % 25 - 45 % 20 - 50 % 30 - 70 % 
0,080 mm 2 - 8 % 5 - 15 % 5 - 15 % 10 - 25 % 6 - 20 % 8 - 25 % 

 
Taula 401.2.a 

El tot-ú natural tindrà les següents característiques: 
1. Matèria orgànica  No en tindrà 

2. Densitat   Superior a 2 t/m3 

3. Plasticitat   No plàstic 

4. Equivalent de sorra  Superior a 30 

5. Coeficient Los Angeles Inferior a 35 

6. CBR   Superior a 70 

En cas d’emprar sauló de bona qualitat, a més de les condicions anteriors, la granulometria serà 
tal que complirà: 

7. % Passa tamís 40 mm  100 % 

1. % Passa tamís 0.080 mm Inferior al 10 % 
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401.3.- Execució 

401.3.1.- Preparació de la superfície d’assentament. 

El tot-ú no s’estendrà fins que la superfície damunt la qual s’ha d’assentar tingui una densitat no 
inferior al cent per cent (100 %) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats superiors a les admeses, es corregiran d’acord al 
que es prescriu en aquest Plec envers a la unitat d’obra corresponent. 
401.3.2.- Estesa. 

Preparada la superfície, es procedirà a l’estesa del material, prenent les precaucions necessàries 
per evitar la seva segregació o contaminació. El gruix serà el definit als plànols per la capa de 
subbase. 
401.3.3.- Humectació. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat 
òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la 
maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels 
materials sigui uniforme. 
401.3.4.- Compactació. 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-vuit per cent (98 %) de la densitat màxima 
obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director d’Obra, 
qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu 
adient. 
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del compliment 
de les compactacions exigides en aquest Plec. 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals 
d’execució, tenint especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces 
prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 
En les zones que per les seves dimensions, pendents o proximitats a les obres de fàbrica no es 
pugui emprar l’equip que normalment s’està utilitzant per la compactació dels terraplens o 
reblerts, es compactaran amb els mitjans adients, de forma que les densitats que s’aconsegueixin 
no siguin inferiors a les exigides. 
La compactació s’efectuarà longitudinalment, començant per les vores exteriors, progressant cap 
el centre i solapant en cada recorregut una amplada no inferior a un terç (1/3) de l’element 
compactador. 
S’extrauran mostres per comprovar la granulometria exigida. Aquesta operació es realitzarà 
especialment a les vores per comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la 
capacitat drenant de la capa granular. Si la granulometria no és correcta, s’afegiran nous materials 
o es barrejaran els estesos fins que compleixin l’exigida. Si això no s’aconseguís, es canviaria la 
procedència del material sota l’aprovació del Director d’Obra i les condicions exigides en aquest 
mateix article. 
401.3.5.- Toleràncies. 

La màxima irregularitat que poden presentar les superfícies, mesurada normal i paral·lelament a 
l’eix amb una regla de tres (3) metres de longitud serà: 

 Subbase: quinze mil·límetres (15 mm). 

Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 

 Subbase: vint mil·límetres (20 mm). 

La superfície serà l’adient perquè no es produeixin retencions d’aigua. 
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401.3.6.- Limitacions en l’execució. 

L’execució del tot-ú es realitzarà quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
Per damunt del tot-ú es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la seva 
compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d’ell 
es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. El Contractista serà 
responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, amb la 
reparació dels mateixos segons les indicacions del Director d’Obra. 

401.4.- Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 
Es defineix com a lot el tram construït cada dia. 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 401.4.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSAIGS 

 
UNE / 
NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

CONTROL DEL MATERIAL 

    
Anàlisi 
granulomètric 

104 / 72 1 cada 2.000 m3 % passa  0.080  2/3 % passa  0.40 

Corbes S1...S3 i màx < ½ gruix 
capa 

Límits 
d’Atterberg  

105-106 / 
72 

1 cada 2.000 m3 IP tot-ú  = 0 (no plàstic) 

Proctor Modificat 108 / 72 2 cada 1.000 m3  PM   2.10 t/m3 
CBR 111 / 78 1 cada 2.000 m3 CBR  20 
Equivalent de 
sorra  

113 / 72 1 cada 1.000 m3 EA  35 

Desgast Los 
Angeles 

149 / 72 1 cada 2.000 m3 Coeficient  35 

    

CONTROL D’EXECUCIÓ 

    
Cotes, amplades i 
pendents 

Topografi
a 

1 cada 20 m 
Punts de 
tangència de 
corbes 
Punts de 
transició de 
peralts 

  20 mm 
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Humitat i 
Densitat  

102-109 / 
72 

5 cada 500 m3  in situ  > 98 %  PM ( h mesura = -15 
cm ) 

Placa de càrrega 357 / 86 1 cada 4.000 m3 E2 > 80 MPa 
    

 
Taula 401.4.a 

Envers al criteri de compactació, el lot podrà acceptar-se per part del Director d’Obra si el nombre 
de mesures amb un grau de compactació comprés entre el 95 % i el 98 % del Proctor Modificat es 
com a màxim de dues. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

401.5.- Amidament i abonament 

El tot-ú s’abonarà per metres cúbics (m3) de material compactat, mesurat per diferència entre els 
perfils teòrics corresponents a les explanades i els perfils teòrics corresponents a les seccions 
tipus teòriques. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus tots els treballs i operacions necessàries per l’obtenció d’un material que 
compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i 
nombre de maquinària a emprar per l’execució de les operacions de transport, abocament, 
estesa, humectació, compactació, anivellament, refinament, etc., fins aconseguir els graus de 
compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; 
i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 
corregir les rasants amb diferències superiors a les tolerades. 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 98 
% de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat. 
Un augment en el grau de compactació per ordre del Director d’Obra, no reflectit en la memòria o 
en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment de preu. 
Aquest es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de compactació. Per 
exemple, l’augment de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un increment del 5% del 
preu establert pel 95%, independentment del tipus d’assaig Proctor de referència. 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de 
preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 
L’elecció de qualsevol tipus de tot-ú per part del Director d’Obra no comportarà cap mena 
d’increment econòmic. 
També s’inclouen les operacions necessàries per aconseguir, en els casos que així ho determini el 
Director d’Obra, la plasticitat del material segons els requisits assenyalats en aquest Plec. 
A no ser que hi figuri expressament en els quadres de preus i en el pressupost, es considera inclòs 
en el preu la compactació fins al grau exigit de la superfície damunt de la qual s’haurà d’assentar 
el tot-ú. 
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403.- BARREJES BITUMINOSES EN CALENT 

403.1.- Definició 

Es defineix com a barreja bituminosa en calent a la combinació d'àrids i un lligant bituminós, per a 
la realització de la qual és precís escalfar prèviament els àrids. La mescla s'estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l'ambient. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

- Fabricació de la barreja d'acord amb l'anterior fórmula de treball. 

- Transport de la mescla al lloc d'ús. 

- Preparació de la superfície existent. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

403.2.- Materials 

403.2.1.- Lligant bituminós. 

Llevat justificació en contra, el lligant bituminós a emprar estarà inclòs entre els que a continuació 
s'indiquen: 

Quitrans - Tipus  BQ-46 

Betums asfàltics - Tipus B60, B80-100, B100-  150. 

Betums asfàltics fluidificats - Tipus MC4, MC5, RC4, RC5. 
403.2.2.- Àrid gruixut. 

Definició 
Es defineix com a àrid gruixut a emprar en barreges bituminoses la fracció d'àrid mineral, de la 
que queda retinguda al tamís #8 ASTM un mínim del vuitanta-cinc per cent (85 %) en pes. 
Condicions Generals 
L'àrid gruixut a emprar en mescles bituminoses procedirà del piconament i trituració de la pedra 
de pedrera, o grava natural; en qual cas el rebuig del tamís #4 ASTM haurà de contenir com a 
mínim, un setanta-cinc per cent (75 %), en pes, d'elements piconats que presentin dues (2) o més 
cares de fractura. 
L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, 
brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
Qualitat 
El coeficient de qualitat, amidat per l'assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (35) si es va 
a emprar en capes de regularització, de base, i intermèdies; i trenta (30) si es va a emprar en 
capes de rodament. 
Les pèrdues d'àrid, sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) cicles, 
seran inferiors al dotze per cent (12 %), o al divuit per cent (18 %), en pes, respectivament. 
En tot cas, la barreja d'àrids i polsim haurà de tenir un equivalent de sorra superior a quaranta 
(40) si es tracta d'una capa de base o de regularització, o superior a quaranta-cinc (45) si es tracta 
d'una capa intermèdia o de rodament. 
Adhesivitat 
L'adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, a judici de l'Enginyer Director. 
Llevat que les Prescripcions Tècniques Particulars especifiquin el contrari, es considerarà que 
l'adhesivitat és suficient quan, en barreges tipus macadam o d'estructura oberta el percentatge 
ponderal de l'àrid totalment embolicat, desprès de l'assaig d'immersió en aigua, sia superior al 
setanta-cinc per cent (75 %); sempre que al vint-i-cinc per cent (25%) restant, no hagi més del 
quinze per cent (15%) del total que presenti cares totalment descobertes; o quan, als restants 
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tipus de mescla, la pèrdua de resistència, a l'assaig immersió-compressió, no depassi el vint-i-cinc 
per cent (25%). 
Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà emprar l'àrid, llevat que l'Administració autoritzi l'ús 
d'una addició adequada, estipulant les condicions de la seva utilització. 
Es podrà millorar l'adhesivitat de l'àrid escollit mitjançant l’addició d'activants o qualsevol altre 
producte sancionat per l'experiència, o el seu envoltament previ amb un lligant bituminós de 
baixa viscositat. En aquests casos, les Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, 
l'Administració, hauran d'establir les especificacions que hauran de complir dites addicions i els 
productes resultants. 
403.2.3.- Àrid fi. 

Definició 
Es defineix com a àrid fi a emprar en mescles bituminoses la fracció d'àrid mineral de la que 
queda retingut pel tamís #8 ASTM un màxim del quinze per cent (15 %) en pes. 
Condicions Generals 
L'àrid fi a emprar en barreges bituminoses serà sorra natural, sorra procedent de piconament, o 
una mescla d'ambdós materials; exempta de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals seran constituïdes per partícules estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits fixats per l'àrid 
gruixut a emprar en barreges bituminoses. 
Plasticitat 
En tot cas, la mescla d'àrids i polsim haurà de tenir un equivalent de sorra superior a quaranta 
(40) si es tracta d'una capa de base o de regulació, o superior a quaranta-cinc (45) si es tracta 
d'una capa intermèdia o de rodament. 
Qualitat 
Les pèrdues de l'àrid, sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) cicles, 
seran inferiors al dotze per cent (12 %) o al divuit per cent (18 %), en pes, respectivament. 
Adhesivitat 
L'adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, a judici del Director de Construcció. 
Llevat que les Prescripcions Tècniques Particulars especifiquin el contrari, s'admetrà que 
l'adhesivitat, amidada per l'assaig de Riedel-Weber, és suficient quan el coeficient de l'esmentat 
assaig sia superior a quatre (4). 
Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Administració autoritzi l'ús 
d'una addició adequada, estipulant les condicions de la seva utilització. 
Es podrà millorar l'adhesivitat de l'àrid escollit mitjançant addició d'activants  o qualsevol altre 
producte sancionat per l'experiència, o el seu envoltament previ amb un lligant bituminós de 
baixa viscositat. En aquests casos, les Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, 
l'Administració haurà d'establir les especificacions que hauran de complir dites addicions i els 
productes resultants. 
 
 
403.2.4.- Polsim de Pedrera. 

Definició 
Es defineix com a polsim a emprar en mescles bituminoses, el producte mineral, finament dividit, 
que s’addiciona a les mescles bituminoses. 
Condicions Generals 
El polsim a emprar en mescles bituminoses consistirà en pols mineral, natural o artificial, qual 
naturalesa i composició s’accepti pel Director de l'Obra, prèvia realització dels assaigs que estimi 
pertinents. 
Composició granulométrica 
La corba granulométrica del polsim estarà compresa dintre dels següents límits. 
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Plasticitat 
En tot cas, la mescla d'àrid i polsim haurà de tenir un equivalent de sorra superior a quaranta (40) 
si es tracta d'una capa base o de regulació, o superior a quaranta-cinc (45) si es tracta d'una capa 
intermèdia o de rodament. 

403.3.- Tipus i composició de la barreja 

El tipus, tamany màxim de l'àrid, i característiques de la mescla bituminosa en calent, seran les 
definides en els Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars. 
Llevat justificació en contra, la mescla bituminosa a executar serà del tipus 5,20. 

403.4.- Equip necessari per a l'Execució de les Obres 

Instal·lació de fabricació 
Les barreges bituminoses en calent es fabricaran per mitjà d’instal·lacions de tipus continu o 
discontinu, capaces de treballar simultàniament en fred el número d'àrids que es subministri. 
Les sitges d'àrids en fred hauran d'ésser proveïdes de dispositius de sortida, que puguin ésser 
ajustats exactament i mantinguts en qualsevol ajust. 
La instal·lació estarà dotada d'un sistema de classificació dels àrids en calent en un número de 
fraccions no inferior a (3), llevat autorització de l'Administració; i de les sitges d’emmagatzematge 
de les mateixes, quals parets seran resistents, estanques i d'alçada suficient per a evitar 
intercontaminacions. Dites sitges en calent estaran dotades d'un sobreeixidor, per a evitar que 
l’excés de contingut es vessi als contigus, o afecti al funcionament del sistema de classificació, 
d'un dispositiu d'alarma, clarament perceptible per l'operador, que avisi quan el nivell de la sitja 
baixi del que proporcioni el cabdal calibrat, i provisió per la presa de mostres de les fraccions 
emmagatzemades. 
La instal·lació haurà d'ésser proveïda d'indicadors de la temperatura dels àrids, qual exactitud es 
comprovarà amb freqüència, situats a les sitges d'àrid calent o, en el seu defecte, a la sortida de 
l’assecador. 
El sistema d’emmagatzematge, calefacció i alimentació de lligant, haurà de poder permetre la 
recirculació d'aquest. Totes les canonades, bombes, tancs, etc., hauran de ser proveïts de 
dispositius calefactors i/o aïllaments, per a evitar pèrdues de temperatura. La descàrrega de 
retorn del lligant, als tancs d’emmagatzematge serà sempre submergida, per a evitar l'oxidació 
del lligant; i especialment en la boca de sortida d'aquest al mesclador, i a l'entrada del tanc 
d’emmagatzematge. 
En el cas de que s'incorporin addicions a la barreja, la instal·lació haurà de tenir un sistema de 
dosificació exacta de les mateixes. 
El sistema d’emmagatzematge i alimentació independent de polsim, si n'hi ha, haurà de ser 
protegit de la humitat. 
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Les instal·lacions de tipus discontinu hauran de ser proveïdes de dispositius de dosificació per pes, 
qual exactitud sia superior al mig per cent (0,5 %) en més o menys. El lligant haurà d'ésser 
introduït uniformement al mesclador, i les vàlvules que controlen la seva entrada no hauran de 
permetre ni fuites, ni regalims. 
En les instal·lacions de tipus continu, les sitges d'àrid classificat calent hauran de ser proveïdes de 
dispositius de sortida, que puguin ésser ajustats exactament, i mantinguts en qualsevol ajust; i 
que hauran d'ésser calibrats, abans d'iniciar la fabricació d'un tipus de barreja, en condicions reals 
de funcionament. 

403.5.- Elements de transport 

Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que haurà de tractar-se amb 
un producte, la composició i dotació dels quals hauran d'haver estat aprovats pel Director de 
Construcció, per a evitar que la barreja s'adhereixi a ella. 
Hauran d'estar proveïts d'una lona o cobertor, adequat per a protegir la mescla calent durant el 
seu transport. 

403.6.- Estenedores 

Es comprovarà que els ajusts de l'enrasador i de la mestra s'atenen a les toleràncies especificades 
pel fabricant; i que dits ajusts no han estat afectats pel desgast. 
Si a l'estenedora es poden acoblar peces per a augmentar la seva amplada, aquestes hauran de 
quedar perfectament alineades amb les corresponents de la màquina. 

403.7.- Equip de compactació 

El número mínim de compactadors que hauran d'emprar-se serà de dos (2). Quan la velocitat 
d'extensió sia superior a les setanta-cinc tones per hora (75 Tn/h) s'utilitzarà un (1) compactador 
més per cada fracció de cinquanta tones per hora (50 Tn/h) que excedeixi de les setanta-cinc. 
Els equips autopropulsats de llanta mecànica no hauran de presentar esquerdes ni irregularitats 
en les mateixes; i estaran proveïts de dispositius per netejar-les i mantenir-les humides durant el 
seu funcionament. El seu pes no haurà de produir el piconament dels àrids, ni l’erosió en xaragalls 
de la barreja calent. 
No es permetrà l'ús de compactadors de pneumàtics de rodes oscil·lants per a la compactació 
inicial. 

403.8.- Execució de les Obres 

Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 
La posada en obra de la barreja no haurà d'iniciar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva 
corresponent fórmula de treball. 
Dita fórmula assenyalarà, exactament: 
 La granulometria dels àrids combinats pels tamisos ASTM següents: 3", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 

3/8", #4, #8, #16, #30, #50, #100 i #200. 

 El tant per cent (%), en pes del total de la barreja, de lligant bituminós a emprar. 

També hauran d'assenyalar-se: 
 Les temperatures màxima i mínima d'escalfament, previ d'àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la barreja al descarregar els camions de transport. 

 La temperatura mínima de la barreja a estendre’s. 
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Aquestes tres darreres, a la vista de la distància de transport, del clima i de l'equip de posada en 
obra a emprar. 
També hauran d'assenyalar-se, pel cas en que la fabricació de la barreja es realitzi en instal·lacions 
de tipus discontinu, els temps a exigir per la mescla dels àrids en sec i per la mescla dels àrids amb 
el lligant, pel cas en que la fabricació de la barreja es realitzi en instal·lacions de tipus continu, el 
temps teòric de barreja. 

403.9.- Fabricació de la mescla 

Preparació dels àrids 
Els àrids es subministraran fraccionats. El número de fraccions haurà d'ésser tal que sia possible, 
amb la instal·lació que s'utilitzi, complir les toleràncies exigides en la granulometria de la barreja. 
Cada fracció serà suficientment homogènia; i haurà de poder-se recaptar i manegar sense perill 
de segregació, si s'observen les precaucions que es detallen a continuació. 
Cada fracció de l'àrid s'aplegarà separada de les altres per particions estanques i resistents per a 
evitar intercontaminacions. Si els aplecs es disposen sobre el terreny natural, no s'utilitzaran els 
quinze centímetres (15 cms) inferiors dels mateixos. Els aplecs es construiran per capes de gruix 
no superior a un metre i mig (1,5 m) i no per munts cònics. Les càrregues del material es 
col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per a evitar la seva segregació. 
La càrrega de les sitges en fred es realitzarà de forma que siguin sempre plenes entre el cinquanta 
per cent (50 %) i el cent per cent (100 %) de la seva capacitat, sense sobreeixir. En les operacions 
de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o contaminacions. 
Les obertures de les sortides de les sitges en fred s'ajustaran de forma que les sitges en calent 
mantinguin el seu nivell per sobra del mínim calibrat, sense sobreeixir. 
Els àrids s'escalfaran abans de la seva barreja amb el lligant bituminós, l’assecador es regularà de 
forma que la combustió sia completa (indicada per la manca de fum negre a l’escapament de la 
xemeneia). Si la pols recollida als col·lectors és adequada com a polsim, pot introduir-se a la 
barreja; en cas contrari haurà d'eliminar-se. 
Haurà de comprovar-se que la unitat classificadora en calent proporciona a les sitges en calent 
àrids homogenis; i en cas contrari, es prendran les mesures oportunes per a corregir la 
heterogeneïtat. Les sitges en calent hauran de mantenir-se per sobre del seu nivell mínim calibrat, 
sense sobreeixir. 
Preparació de la mescla 
Els àrids preparats com s'ha indicat anteriorment i eventualment el polsim sec, es pesaran o 
amidaran exactament i es transportaran al mesclador en les proporcions determinades en la 
fórmula de treball. 
Si la instal·lació de fabricació de la barreja és de tipus continu, s’introduirà al mesclador, al mateix 
temps, la quantitat de lligant requerida; mantenint la comporta de sortida a l'alçada que 
proporcioni el temps teòric de la barreja especificada. La tremuja de descàrrega s'obrirà 
intermitentment, per a evitar segregacions a la caiguda de la barreja al camió. 
Si la instal·lació és de tipus discontinu, desprès d'haver introduït en el mesclador els àrids i el 
polsim, s'afegirà automàticament el material bituminós calculat per a cada embull; i es continuarà 
l'operació de barreja durant el temps especificat. 
En cap cas s’introduirà al mesclador l'àrid calent a una temperatura superior en quinze graus 
centígrads (15º C) a la temperatura del lligant. 
En mescladors d'eixos bessons, el volum dels àrids, del polsim i del lligant, no serà tan gran que 
sobreïxi els extrems de les paletes, quan aquestes es troben en posició vertical. 
Es rebutjaran totes les mescles heterogènies, carbonitzades o sobreescalfades; les barreges amb 
escuma, o les que presentin indicis d'humitat. En aquest darrer cas, es retiraran tots els àrids dels 
corresponents sitges en calent. També es rebutjaran aquelles on l’envoltament no sigui perfecte. 
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Cas que s'utilitzin procediments de fabricació especials, l'Administració subministrarà al 
Contractista les normes i especificacions corresponents. 
Transport de la barreja 
La mescla es transportarà al lloc d'ús de forma que, en el moment de descarregar aquella a 
l'estenedora, la seva temperatura no sia inferior a l'especificada. Es rebutjaran aquells camions 
amb càrregues que hagin resultat excessivament mullades per la pluja, o la temperatura de la 
qual no arribi a l'abans indicada; o aquells que hagueren d'haver-se rebutjat a la sortida de la 
instal·lació de fabricació. 
Preparació de la superfície existent 
Si l’estesa de la barreja requereix la prèvia execució de regs d'emprimació o d'adherència, aquests 
es realitzaran d'acord amb els capítols corresponents de les presents Prescripcions. 
Es comprovarà que ha transcorregut el termini d'enduriment d'aquests regs, no havent de quedar 
vestigis de fluidificant o aigua en la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt temps des de 
l'aplicació dels regs, es comprovarà que la capacitat d'unió d'aquests amb la barreja no es troba 
perjudicialment disminuïda; en cas contrari, el Director de l'Obra podrà ordenar l'execució d'un 
reg addicional d'adherència. 
Estesa de la mescla 
L'estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa estesa quedi llisa; i amb una 
gruixària tal, que una vegada compactada, s'ajusti a la secció transversal, rasant i perfils indicats 
als corresponents Plànols, amb les toleràncies establertes en les presents Prescripcions. En cap 
cas dita gruixària serà inferior a vegada i mitja (1,5) el tamany màxim de l'àrid, o superior al triple 
(3) del mateix o a 10 centímetres (10 cm.). 
A menys que s'ordeni altra cosa, la col·locació començarà al llarg de les zones a pavimentar, amb 
secció abombada; o al costat superior de les seccions amb pendents en un únic sentit. La barreja 
es col·locarà en franges que tinguin una amplada mínima de tres metres (3 m.) 
Desprès d'haver estès i compactat la primera franja s'estendran la segona i següents; i s'aplicarà la 
compactació perquè inclogui quinze centímetres (15 cm) de la primera franja. Les franges 
successives es col·locaran mentre que la vora adjacent de la franja contínua es trobi encara calent 
i en condicions d'ésser compactada fàcilment. De no ser així, s'executarà una juntura longitudinal. 
La col·locació de la barreja es realitzarà amb la major continuïtat possible. Es comprovarà que la 
temperatura de la barreja que quedi sense estendre a la tremuja de l'estenedora, i sota d'aquesta, 
no baixa de la temperatura prescrita. Desprès de l'estenedora hauran de col·locar-se suficient 
número d'obrers especialitzats, afegint barrejant en calent i rastellant-la, segons es precisi; amb la 
fi d'obtenir una capa que, una vegada compactada, s'ajusti enterament a les condicions 
imposades en aquestes Prescripcions. 
On no resulti factible l'ús de màquines estenedores, la mescla es podrà estendre a mà. La mescla 
es descarregarà fóra de la zona que es vagi a pavimentar; i es distribuirà en els llocs 
corresponents, per mitjà de pales i rastells calents, en una capa uniforme, de poca consistència, i 
de gruixària tal, que una vegada compactada, s'ajusti als plànols corresponents, amb les 
toleràncies establertes. Els rastelladors no hauran de romandre sobre la barreja calent  si no són 
proveïts de calçat especial. 
Compactació de la barreja 
La compactació inicial haurà de començar tant aviat s'observi que la temperatura de la mescla 
estesa és tal, que pot suportar la càrrega a que sigui sotmesa sense que es produeixin 
desplaçaments indeguts. 
Una vegada compactades les juntures transversals, les juntures longitudinals, i la vora exterior, 
s'iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges, i es continuarà fins la vora 
més alta del paviment; cobrint-se els elements de compactació en les seves passades successives, 
que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. Els rodets portaran, llevat indicació en 
contra, la seva roda motriu al costat més proper a l'estenedora; els seus canvis de direcció es 
faran sobre la barreja ja piconades; i els seus canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat. 
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Les capes esteses es sotmetran després a una compactació secundària, mentre que la barreja es 
manté calent i en condicions de ser compactada, de forma que s'arribi a la densitat especificada. 
Aquesta compactació secundària haurà d'anar seguida d'una compactació final, que esborri les 
empremtes deixades pels compactadors. Als llocs inaccessibles, pels equips de compactació 
mecànica, la compactació es farà mitjançant maçons de mà adequats per a la feina que es pretén 
realitzar. 
La compactació haurà d'ésser contínua durant tota la jornada de treball, i es complementarà amb 
el treball manual necessari per a la correcció de totes les irregularitats que es puguin presentar al 
paviment. Es curarà que els elements de compactació siguin sempre nets, i, si és precís, humits. 
Les operacions de compactació seran definides pel Director de les Obres, a la vista de les 
circumstàncies que en elles concorren. 
La densitat a obtenir serà com a mínim, el noranta-cinc per cent (95 %) de l'obtinguda aplicant a la 
fórmula de treball la compactació prevista en el mètode Marshall o Hubbard-Field emprat; o en el 
seu defecte, la que indiqui el Director de les Obres, degudament justificada. Els forats residuals de 
la barreja, i la proporció de forats d'àrid reblerts de lligant, hauran d'ésser compresos entre els 
límits especificats. 

403.10.- Proves inicials 

A l’inici dels treballs, el Contractista de les Obres construirà una secció d'assaig d'uns quaranta 
metres (40 m) de longitud i tres metres (3 m) d'amplada mínima, d'acord amb les condicions 
establertes anteriorment. 
Es prendran mostres del paviment enllestit, tan aviat com es refredi el suficient, i s’assajaran per a 
determinar la seva conformitat amb les condicions especificades d'estabilitat, densitat, 
granulometria, contingut de lligant, i altres requisits. Cas que els assaigs indiquessin que el 
paviment no s'ajusta a dites condicions, hauran de fer-se immediatament les necessàries 
correccions a la instal·lació de fabricació i sistemes d'extensió i compactació; o, si això és 
necessari, es modificarà la fórmula de treball. 

403.11.- Juntures Transversals i Longitudinals 

Totes les juntures presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. En les 
juntures entre paviments nous i vells, o entre acabats realitzats en dies successius, haurà de 
posar-se cura especialment, a fi d'assegurar la seva perfecta adherència. Totes les superfícies de 
contacte de franges construïdes amb anterioritat es pintaran amb una fina mà uniforme de lligant 
d'adherència, abans de col·locar la barreja nova; deixant-ho endurir suficientment. 
Excepte en el cas que s'utilitzin juntures especials a la vora de la capa estesa amb anterioritat es 
tallarà verticalment, amb objecte de deixar al descobert una superfície, plana i vertical en tota la 
seva gruixària, que es pintarà com s'ha indicat al paràgraf anterior. La nova mescla es rastellarà 
contra la juntura i es compactarà i allisarà amb elements adequats, calents, abans de permetre el 
pas sobre ella de l'equip mecànic de compactació. Les juntures transversals en la capa de 
rodament es compactarà transversalment. 
Quan les vores de les juntures longitudinals siguin irregulars, presentin forats o siguin 
deficientment compactats, hauran de tallar-se per a deixar al descobert una superfície llisa i 
vertical en tota la gruixària de la capa. On es consideri necessari, s'afegirà una barreja que, 
després de rastellada i compactada amb maçons calents, es compactarà mecànicament. 
Es procurarà que les juntures transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de cinc 
metres (5 m) una d'altra i que les longitudinals quedin a un mínim de trenta centímetres (30 cm) 
una d'altra. 
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403.12.- Toleràncies de la Superfície enllestida 

Disposats claus de refinament, anivellats fins mil·límetres (mm.) amb conformitat als Plànols, a 
l'eix i vorades de perfils transversals, qual distància no excedeixi de deu metres (10 m), es 
compararà la superfície enllestida amb la teòrica que passi pel cap dels esmentats claus. 
La superfície enllestida no  diferirà  de  la  teòrica  en  més de deu  mil·límetres (10 mm) en les 
capes de rodament, o quinze mil·límetres (15 mm) en les capes intermèdies o de base. 
La superfície enllestida no haurà de variar en més de cinc mil·límetres (5 mm), en les capes de 
rodament, i vuit mil·límetres (8mm) en les capes intermèdies o de base, quan es comprovi amb 
una regla de tres metres (3 m), aplicada tant paral·lela com normal a l'eix de la zona pavimentada. 
Les zones en les que les irregularitats excedeixin de les toleràncies abans esmentades; o que 
retinguin aigua sobre la superfície, o en les que la gruixària no arribi al noranta per cent (90 %), 
del previst als Plànols, hauran de corregir-se, d'acord amb el que sobre el particular ordeni el 
Director de les Obres. 

403.13.- Limitacions de l'execució 

La fabricació i extensió en barreges bituminoses en calent s'efectuarà quan la temperatura 
ambient, a l'ombra, sigui superior als vuit graus centígrads (8º C), i no existeixi fundada por de 
precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té tendència a augmentar, 
podrà fixar-se en cinc graus centígrads (5º C) la temperatura límit inferior per a poder executar la 
fabricació i estesa de la barreja. 
Sempre que sigui possible, ha d'evitar-se l'acció de tot tipus de trànsit sobre les capes recent 
executades, al menys durant les vint-i-quatre (24 h.) que segueixin al seu acabament si això no és 
factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a quaranta quilòmetres per hora (40 Km/h). 

403.14.- Amidament i Abonament 

La fabricació i posada en obra de les barreges bituminoses en calent s'abonaran per tones (Tn) 
realment fabricades i posades en obra, amidades abans de la seva col·locació per pesada directa 
en bàscula degudament contrastada, segons el preu que figura en els quadres de preu. 
L'abonament dels àrids gruixut i fi, i del polsim, emprats en la fabricació de les mescles 
bituminoses en calent, es considerarà inclòs en el de fabricació i posada en obra de les mateixes. 

406.- DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL 

406.1.- Definició 

Es defineix com a doble tractament superficial, a l'aplicació de dos senzills tractaments 
superficials, el segon dels quals es farà amb l'àrid de dimensions inferiors a les emprades al 
primer. 
Consta de les operacions següents: 
a) Preparació de la superfície existent mitjançant el seu oportú escombrat i supressió de totes 

les depressions i irregularitats que presenti. 

b) 1ª aplicació del lligant bituminós escollit. 

c) 1r. cobriment amb l'àrid que s'especifiqui. 

d) 2ª aplicació del lligant bituminós escollit. 

e) 2n. cobriment amb l'àrid que s'especifiqui. 
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406.2.- Lligant bituminós 

A la primera aplicació s'emprarà emulsió asfàltica tipus ECR-2 i en segona aplicació l'emulsió 
asfàltica tipus ECR-1 que s'indiquen en l'article 213 del PG-3. 

406.3.- Àrids de cobriment 

Els àrids a emprar en tractaments superficials seran, en general, gravetes procedents del 
piconament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest cas haurà de contenir, com 
a mínim un setanta-cinc per cent (75 %), a la pesada d'elements piconats que presentin dues (2) o 
més cares de fractura. 
L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids i resistents d'uniformitat raonable, sense excés de 
peces planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
El coeficient de qualitat, amidat per l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta (30). 
Les pèrdues de l'àrid sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) cicles, 
seran inferiors al dotze per cent (12 %), o al quinze per cent (15%) respectivament. 
L'adhesivitat amb els lligants bituminosos amidada per l'assaig corresponent, serà suficient, a 
judici de l'Enginyer. 
Definim els diferents tipus d'àrids per les seves dimensions D/d, essent: 
   D =  dimensió màxima. 
   d  =  dimensió mínima. 

   A =  dimensió mitja.   A
D d












2
 

S'emprarà àrid tipus A 20/10 per a la primera aplicació i tipus A 1015 per a la segona aplicació a 
les dotacions fixades en el PG-3. 

406.4.- Equip necessari per a l'execució de les obres 

L'equip necessari per a l'execució de les obres haurà d'ésser aprovat per l'Enginyer i haurà de 
mantenir-se en tot moment en condicions de treball satisfactòries. 
Sempre que sigui possible, l'extensió del lligant i de l'àrid hauran d'efectuar-se utilitzant mitjans 
mecànics, dotats dels elements necessaris per a garantir la qualitat del treball a realitzar. 

406.5.- Preparació de la superfície 

Si la superfície conté determinades depressions, irregularitats o falles locals, el material defectuós 
haurà d'ésser reemplaçat per altre, prèvia aprovació de l'Enginyer, que s'emprarà fins que 
s'obtinguin superfícies en tot semblants a les de la resta de la que es desitgi tractar. 
Si la superfície presenta irregularitats en quantitat tant apreciable que sigui impossible la 
reparació mitjançant una senzilla operació de terraplenat com l'assenyalada a l'apartat anterior, 
serà precís que el tractament vagi precedit d'un escarificat i recompactació de la superfície o 
d'altra sistema de reparació aprovat per l'Enginyer. 
Si la superfície es considera en condicions acceptables, immediatament abans de procedir a la 
primera extensió de lligant escollit, es netejarà la superfície on hagi de tractar-se de tota matèria 
que pugui ésser perjudicial, emprant escombradores mecàniques, escombres de mà o màquines 
acobladores. 

406.6.- Primera aplicació del lligant bituminós 

La primera aplicació del lligant bituminós escollit es realitzarà amb la dotació, temperatura i equip 
aprovats per l'Enginyer, de forma uniforme i evitant la creació de juntures de treball. Per això, en 
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el cas de que s'utilitzi un distribuïdor mecànic, es col·locaran tires de paper sobre la superfície a 
tractar en aquelles zones on s'interrompi el treball, amb l'objecte de que el reg pugui iniciar-se i 
acabar-se sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar. 
Els punts no obtinguts pel distribuïdor es tractaran amb material estès a mà. 

406.7.- Primera aplicació de l'àrid 

La primera aplicació de l'àrid es realitzarà amb la dotació i equips aprovats pel Director, de forma 
uniforme, deixant transcórrer el menor temps possible entre la seva extensió i la primera aplicació 
del lligant bituminós, millorant el seu repartiment, mitjançant l'acció de raspalls especials. Si 
l'obra es realitza per franges, amb mitjans mecànics, l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense 
cobrir la zona interior de la capa del lligant, a una amplada d'uns vint centímetres (20 cm.), amb la 
fi de que, a dita zona es completi la doració del lligant prevista a l'efectuar la seva aplicació a la 
franja adjacent. Immediatament després de l'extensió de l'àrid es procedirà a la seva compactació 
mitjançant equips adequats, prèviament aprovats pel Director. El piconament, que serà simultani 
amb el pas de raspalls distribuïdors, s'efectuarà longitudinalment, començant per la vora exterior 
i marxant cap al centre, cobrint cada recorregut amb l'anterior, d'acord amb el que sobre el 
particular ordeni l'Enginyer a la vista de l'equip de compactació emprat. 
El piconament es continuarà fins a obtenir una superfície llisa i estable. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà 
mitjançant maçons de mà adequats per a la feina que es pretén realitzar. 
Tot l'àrid que s'hagi barrejat amb pols i altra matèria estranya ha de ser reemplaçat per material 
net, tornant-se a compactar la zona afectada. 

406.8.- Segona aplicació del lligant bituminós 

La segona aplicació del lligant bituminós escollit es realitzarà amb la dotació, temperatura i equip 
aprovats pel Director i, si el temps ho permet, dintre de les vint-i-quatre hores (24 h.) següents a 
la construcció de la primera capa. 
Aquesta segona aplicació es farà de la mateixa forma que la primera, anteriorment descrita. 

406.9.- Segona aplicació de l'àrid 

La segona aplicació de l'àrid es realitzarà amb la dotació i equips aprovats pel Director, de la 
mateixa forma que la primera, anteriorment descrita. 

406.10.- Limitacions de l'execució 

L'execució dels treballs queda condicionada a la temperatura ambient i aquells hauran de 
suspendre's sempre que aquesta sia inferior als deu graus centígrads (10ºC). 
Els tractaments sobre superfícies mullades queden totalment prohibits menys a l'ús d'activants. 
Sempre que sigui possible ha d'evitar-se l'acció de tot tipus de trànsit sobre les capes recent 
executades, al menys durant les vint-i-quatre hores (24 h.) que segueixen al seu acabament. Si 
això no fos factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a menys de trenta quilòmetres/hora 
(30 Km/h). 
406.11.-  Amidament i Abonament 
S'amidarà i abonarà per metres quadrats (m2), al preu que es fixa en els quadres de preus. 
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CAPÍTOL 5: OBRES DE CONDUCCIÓ AMB CANONADES. 

501.- CANONADES. GENERALITATS 

501.1.- Definició 

En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per tubs 
comercials o prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, colzes, derivacions, 
reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal·lin en aquesta. 
Tampoc són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, les 
excavacions soterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els massissos de 
recolzament o d’ancoratge i les obres complementàries com ara pous de registre, pericons, etc. 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada o 
unió per encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids). 
Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de noranta a cent vint 
graus (90º a 120º) en el centre de la canonada. També recolzament de forma cilíndrica excavat en 
el terreny. 

501.2.- Classificació 

Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades es classifiquen en: 
- Canonada de formigó en massa. 

- Canonada de formigó armat o pre-tesat sense camisa de xapa. 

- Canonada de formigó armat o pre-tesat amb camisa de xapa. 

- Canonada d’amiant-ciment. 

- Canonada de plàstic. 

- Canonada de fosa. 

- Canonada d’acer. 
Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en: 
- Canonades de pressió o en càrrega. 

- Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 
Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en: 
- Canonades a l’aire. 

.A la intempèrie. 

 .En recintes tancats (en galeries, en edificis, etc.). 

- Canonades soterrades. 

 .En rasa estreta. 

 .En rasa ampla. 

 .En rasa terraplenada. 

 .Sota terraplè. 

- Canonades subaquàtiques. 

501.3.- Normativa 

Les canonades per abastament d’aigua potable compliran les condicions fixades en el vigent 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del 
MOPU. El material component d’aquestes canonades complirà la normativa sanitària vigent en 
particular, el R.D. 1138/1990, de 14 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990), i la 
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Resolució de la Subsecretaria per a la Sanitat, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 4 de novembre 
de 1982. 
Les canonades per a sanejament compliran les condicions fixades en el vigent “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, del MOPU. 

501.4.- Materials 

501.4.1.- Tubs. 

Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present plec. 
En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a més de la 
durada de la seva vida útil, els següents factors: 
A. Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 

- Pes propi del tub. 

- Pes del fluid a transportar. 

- Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 

- Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades. 

- Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, incrementada en la 
sobrepressió per cop d’ariet calculada, o estimada, en tant per cent de l’anterior; o, si 
fos més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 

- Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada. 

- Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades sota el nivell freàtic i en canonades 
subaquàtiques. 

- Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 

- Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 

- Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 
B) Accions físico-químiques. 

- Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin sals 
dissoltes, aigües residuals de poblacions i residuals industrials. 

- Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de plàstic, insolació, 
temperatures extremes. 

- Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 

- Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en canonades soterrades. 

- Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció del 
temps, de la temperatura i de l’estat tensional permanent del material dels tubs; 
especialment la disminució progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul 
elàstic. 

C) Altres factors. 

- En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i reparació 
de junts i dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de vandalisme. 

-En canonades soterrades: Conseqüències de possibles avaries, mitjans de revisió i 
conseqüències de les aturades i cost de les reparacions. Protecció anticorrosiva de les 
canonades metàl·liques amb pintures o amb protecció catòdica. 

En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per assegurar el 
seu bon comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta comprovació es farà 
per a cadascun dels trams de canonada sotmesos a diferents condicions de servei i d’instal·lació, 
considerant les accions independentment, així com, en la seva combinació possible més 
desfavorable. 
En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs davant 
les càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les tensions de treball 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   99 
 

ni les deformacions d’ovalització admissibles, segons sigui el tipus de material i les condicions de 
servei. Quan es tracti de material polimèric es tindran en compte les resistències i el mòdul de 
deformabilitat corresponents al final de la vida útil exigida en el Projecte, en funció del temps, de 
la temperatura del fluent i de la tensió a que estigui sotmès el material del tub de manera 
permanent.  
En els casos de canonades sotmeses a pressió exterior uniforme, com ara les canonades 
soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar que no existeix risc de 
col·lapse o pandeig transversal dels tubs. El coeficient de seguretat al pandeig no serà inferior a 
dos (2), en cap cas. 
Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels tubs i hauran 
de ser avalats per l’experiència. 
501.4.2.- Unions. 

Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 
El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també especificarà les 
característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge. 
El Contractista presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que 
garanteixin l’eficiència del junt o unió proposta. 
L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del resultat 
de les proves per trams de la canonada instal·lada. 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
- Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

- Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes, 
segons les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida en el Projecte. 

- Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per la normativa vigent o pel 
present Plec. 

- Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de la 
canonada. 

Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són aquelles que 
impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles que, 
sense perdre la seva estanquitat, poden admetre lleugers moviments motivats per variacions 
dimensionals, assentaments del recolzament i girs, sense detriment de les seves condicions 
resistents. 
Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, per reblert 
que endureix i es fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat amb adhesius. 
Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquitat, de cautxú natural o 
sintètic, allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del maniguet segons es 
tracti de tubs llisos amb unió de maniguet o de tubs amb embocadura, en les d’unions per endoll. 
Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament al 
possible atac del fluent. 
501.4.3.- Peces especials. 

Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades compliran les 
mateixes condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes proves i assaigs que 
aquests.  
501.4.4.- Equips hidromecànics. 

Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts d’expansió 
compliran les condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser col·locats en la seva posició 
definitiva a l’efectuar la prova de la canonada instal·lada. 
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501.5.- Execució 

501.5.1.- Replanteig. 

El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, bisectrius i 
tangents, i col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada quinze metres (15 m) com a 
màxim, entre cada dos vèrtexs. 
Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència d’alineació i de 
nivell, pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les següents toleràncies respecte 
de la seva posició teòrica definida en els plànols: 

- Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:     5 cm. 

- Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 

  . Amb pendents més grans de l’1% :   10 mm. 

  . Amb pendents igual o menors a l’1% :     2 mm. 
501.5.2.- Rasa per a canonades soterrades. 

Fons de Rasa. Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual s’allotja el 
conjunt format pel tub amb el seu llit de recolzament i el reblert de material granular o de 
formigó a ambdós costats del tub i sobre aquest fins a una determinada alçada des de la seva 
generatriu superior, definida en els plànols. 
La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu ample haurà 
d’ésser suficient per a permetre la correcta instal·lació de la canonada, i especialment el llit de 
recolzament i la compactació del reblert a ambdós costats del tub, així com l’execució de les 
unions o junts. 
L’ample del fons de rases de profunditat més gran de 0,50 m., exclòs l’espai ocupat per 
l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en 
cinquanta centímetres (50 cm), amb un mínim de setanta centímetres (70 cm). En rasa de 
profunditat més gran d’1,30 m., es recomana que l’ample del fons no sigui menor de 90 cm. 
Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de 
la canonada, en cas de terrenys argilosos, margosos o 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 (20 cm) sobre la rasant de la solera, i realitzar el seu acabat en 
termini inferior a l’esmentat. 
En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les parets de la 
rasa, l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar-se fins al moment d’iniciar el muntatge en 
els tubs. 
Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar per sota de la 
rasant i efectuar un reblert posterior. Normalment aquesta excavació complementària tindrà de 
quinze (15) a trenta centímetres (30 cm) de gruix mínim. 
El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà 
deixant una superfície uniforme. El reblert s’efectuarà preferentment amb sorra no argilosa, grava 
natural o de piconament, amb un tamany màxim que no excedeixi de vint mil·límetres (20 mm). 
Es prohibeix l’ús de sòls plàstics. Aquests reblerts de regularització es compactaran amb molt de 
compte. 
501.5.3.- Instal·lació de canonades soterrades. 

501.5.3.1.- Generalitats 

El Contractista efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en aquest treball. 
Procurarà que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, per a evitar futurs 
assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 
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El  llit de recolzament dels tubs  i  el  reblert  que  envolta  el  tub s’executaran amb molt de 
compte,  emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 
S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i retiraran de 
l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es realitzarà amb 
els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de material dels tubs. 
Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure de 
terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany. 
Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir que es 
moguin en les operacions següents. En els casos de rases amb pendent superior al deu per cent 
(10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible, s’hauran de 
prendre les mesures necessàries per a evitar lliscaments dels tubs ja col·locats. Si, malgrat tot, 
algun tub es mogués s’haurà de remoure el reblert, retirar els tubs que es mouen i preparar el 
recolzament com per a la seva primera col·locació. 
Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la canonada 
per a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. No obstant, aquesta 
precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar  amb  tota  cura  l’interior  de  la  
canonada  i  netejar-lo  si  fos necessari. 
Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions del fabricant 
dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista haurà de disposar dels 
materials i útils de treball o eines adequades al tipus de junts o d’unió a realitzar. Així mateix 
haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a poder executar correctament les unions o junts; 
si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i parets del fons de rasa, encara que aquests 
no estiguessin previstos en els plànols, essent aquesta operació de compte del Contractista. 
En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau dinamomètrica 
al valor del parell predeterminat. 
En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es moguin 
durant les operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el seu cas. S’emprarà un 
lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, al material del tub i del 
junt. 
Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de procedir a la 
comprovació de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la canonada. Es 
corregiran les desviacions en planta i en alçat si fossin més grans que les toleràncies establertes 
en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos necessari, el Contractista estarà obligat a 
aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar els treballs des del punt que sigui 
necessari per a corregir els defectes de col·locació, sense perjudici de la part d’obra no remoguda. 
Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació del fons de 
rasa fins al complet reblert de la mateixa, el Contractista estarà obligat a mantenir en sec la zona 
de treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les obres auxiliars 
necessàries per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa. 
Abans de procedir al reblert de la rasa s’efectuaran les proves dels trams de canonada instal·lada, 
d’acord amb l’establert en el Plec. 
501.5.3.2.- Recolzament amb reblert de material natural. 

Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material natural compactat, el Director 
d’obra establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva possible procedència, 
be sigui, de les pròpies excavacions de l’obra o be de préstec. Pel general, serà material no plàstic, 
exempt de matèria orgànica. El tamany màxim de les partícules no excedirà dels límits fixats en el 
present Plec segons el tipus de tub emprat. 
El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de superfície plana, 
tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran els tubs degudament acoblats i 
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encunyats. En una segona etapa s’executarà el reblert a ambdós costats del tub i sobre aquest, 
fins a omplir per complet tot el fons de rasa. 
Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes compactades 
mecànicament, de gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, segons sigui, el tipus de 
material i els mitjans de compactació. En cap cas serà admissible un reblert simplement abocat. 
Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà com a 
mínim el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal (UNE 7255) o be, el 
setanta per cent (70%) de la Densitat Relativa si es tractés de material granular lliurement 
drenant. 
La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 
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on: 
e = índex de porus del material compactat. 

 = densitat seca del material compactat (NLT 109/72). 

emàx. = índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible. 

emín. = índex de porus del material en el seu estat més dens possible. 

màx. = densitat seca del material en el seu estat més dens possible. 

min. = densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 204/72). 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera que no 
es produeixin ni moviments ni danys en la canonada. 
501.5.3.3.- Recolzament continu de formigó. 

Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en bressol de 
formigó, amb les característiques geomètriques i del material que indiquin aquests documents. En 
el cas en que no ho indiquessin es compliran les següents: 
- El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de quinze centímetres 

(15 cm). 
- El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus sexagesimals (120º). 
- El formigó tindrà una resistència característica no menor de 150 Kg/cm2). 
- El tamany màxim de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part (1/4) del gruix menor 

del bressol sota el tub. 
En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt plàstiques i/o 
expansives, sòls orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa de base, de formigó pobre 
de gruix no menor de 15 cm, en tot l’ample del fons de la rasa que serveixi de ciment del bressol. 
Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense formigonar un 
tram de bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), per a facilitar l’execució de 
la unió. Aquest tram es formigonarà després d’executades les unions, llevat indicació diferent en 
el Plec o en els Plànols. 
501.5.3.4.- Reblert de la rasa 

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus accessoris i peces 
especials, es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del Director. 
Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver reblert, al 
menys parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en cas de negament 
accidental d’aquesta, i per a protegir els tubs contra eventuals cops o impactes. 
En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases al menys que es prenguin mesures per 
a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
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En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert envolvent similar, 
el reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels condicionants de 
l’obra. Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu grau de compactació seran 
els definits en el Plec o en els Plànols. Pel general, s’aplicaran els següents criteris: 
a) Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  rodat i no estigui prevista 

l’execució d’obres de reblert, de fàbrica, o de paviment sobre la rasa reblerta, el material de 
reblert podrà ser qualsevol producte natural d’excavació de tamany inferior a vuit centímetres 
(8 cm), de terres o fragments de roca, en els primers 30 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub i de tamany menor a deu centímetres (10 cm) per a la resta. El reblert 
s’executarà per tongades sensiblement horitzontals sense necessitat de compactació 
mecànica. La superfície terminal del reblert es deixarà en forma bombada i lleugerament per 
damunt dels cantells exteriors de la rasa, a l’objecte de compensar el natural assentament del 
reblert. Durant l’abocament i estesa de les primeres tongades, es procurarà de no remoure el 
reblert que envolta al tub. 

b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat o estigui prevista l’execució 
d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o de pavimentació sobre aquesta, el reblert de la rasa 
serà executat per tongades compactades mecànicament, fins assolir com a mínim la densitat i 
les condicions de deformabilitat màxima, o la capacitat portant mínima que s’exigeixin en el 
Plec o en els Plànols. Pel general, la densitat del reblert no serà inferior al cent per cent (100%) 
de la densitat Proctor; i si es tracta d’un material no coherent i lliurament drenant la densitat 
relativa no serà menor del setanta-cinc per cent (75%). 

c) El tamany màxim de les partícules del material emprat en el reblert de recolzament i cobriment 
de la canonada no serà superior al límit fixat, segons  el tipus de material del tub, en el 
corresponent article d’aquest Plec. 

d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà substàncies nocives, com ara matèria 
orgànica o sals solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la tolerable per a 
que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris. 

En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es subdividirà en 
dues zones: la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la generatriu superior del tub, 
no inferior a la meitat del diàmetre exterior d’aquest, amb un mínim de trenta centímetres (30 
cm); i la zona alta, que correspongui a la resta del reblert de la rasa fins al seus cantells superiors. 
Les característiques del reblert d’ambdues zones seguiran el següents criteris: 
a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, 

col·locat per capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades mecànicament. La densitat assolida 
serà al menys el noranta per cent (90%) de la densitat Proctor Normal, o la seva densitat 
relativa més gran del setanta per cent (70%) si es tractés de material no coherent i lliurament 
drenant. 

b) El tamany màxim admissible del material emprat en el reblert de la zona baixa de la rasa serà el 
fixat en el corresponent article d’aquest Plec. 

c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) i d), de l’anterior 
paràgraf. 

501.5.4.- Instal·lació de les canonades sobre recolzaments aïllats. 

En les instal·lacions a l’aire, ja sigui en recintes tancats o a cel obert, les canonades es col·locaran 
sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl·liques, tal com defineixin els Plànols. 
Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en forma de 
pilar i d’un bressol d’assentament de la canonada. Si el bressol es formigona després de muntada 
la canonada, calçada sobre el suport, haurà de garantir-se l’enllaç d’aquest amb el bressol 
mitjançant rodons i la separació entre la canonada i la superfície terminal del suport serà tal que 
al menys el noranta per cent (90%), en pes, de l’àrid gros del formigó del bressol tingui un tamany 
inferior a la quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en el formigó hauran de 
ser d’acer. 
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Si la canonada fos metàl·lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclús les zones de 
recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 
501.5.5.- Pintura anticorrosiva. 

Serà d’aplicació el disposat en el Capítol 9 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d’abastament d’aigua, del MOPU, en el que es descriuen: 
- Tipus de protecció exterior de canonades metàl·liques, atenent a que estiguin soterrades, en 

l’atmosfera, o submergides, i a la major o menor agressivitat del medi. 

- Tipus de protecció exterior de canonades a base de ciment, atenent al tipus de medi ambient 
que les envolta i a la major o menor agressivitat del mateix. 

- Sistemes de protecció interior de canonades metàl·liques. 

- Sistemes de protecció catòdica de canonades metàl·liques soterrades, o submergides. 

501.6.- Proves de la canonada instal·lada 

501.6.1.- Generalitats. 

El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada la 
canonada amb totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i demés 
accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos següents tipus: 
  - Proves de pressió. 

  - Proves d’estanquitat. 
La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i els 
demés accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball majorada amb un 
determinat coeficient multiplicador. 
La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites no 
supera un límit preestablert. 
En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se durant la 
prova de pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. Generalment, 
aquest procediment s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més gran de 0,1 Mpa 
(1kp/cm2). 
En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és obligatori 
realitzar separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada satisfactòriament 
la prova de pressió. 
El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les proves 
abans esmentades, així com el personal necessari; l’Administració podrà subministrar els 
manòmetres o equips mesuradors, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats pel 
Contractista. 

501.6.2.- Prova de pressió. 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de 
pressió interior per trams de longitud fixada pel Director. Es recomana que aquests trams tinguin 
una longitud pròxima al cinc-cents metres (500 m) sempre que, en el tram escollit, la diferència de 
pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més alta no excedeixi del deu per 
cent (10%) de la pressió de prova. En canonades que no vagin a treballar a pressió, els trams de 
prova seran els compresos entre pericons consecutius o punts singulars del traçat de la canonada. 
La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 
a) En canonada a pressió: 

    Pp = 1,4 Pt 
On  Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el cop 
d’ariet. 
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b) En canonada de sanejament de poblacions: 
Serà d’aplicació el procediment indicat en el corresponent Plec del MOPU. 

c) En canonades sense pressió per a altres finalitats: 
La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas de negament de 
tota la instal·lació. 

Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment 
reblerta, però deixant els junts descoberts. 
Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de 
baix a dalt, una vegada que s’hagi comprovat que no queda aire atrapat en la conducció. A ser 
possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de 
l’aire per la part alta. Si això no fos possible, l’ompliment es farà encara més lentament per a 
evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga, si no 
existís ventosa, per a expulsar l’aire i comprovar que tot l’interior del tram objecte de la prova es 
troba comunicat en la forma deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer cas, 
haurà de ser proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular la pressió. 
Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s’hagi d’assajar i estarà proveïda de dos 
manòmetres tarats per un organisme oficial. 
Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb peces especials 
que es fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites d’aigua, i seran fàcilment 
desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules 
intercalades en el tram de prova, d’existir, es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, 
peces especials, etc., hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques executades amb la resistència 
deguda. 
La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 0,1 Mpa (1 
kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. La 
prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i el 
descens de la pressió interior no superi el valor (Pp/5)1/2. Quan el descens del manòmetre sigui 
superior, es corregiran els defectes de la canonada, repassant els junts, i canviant, si fos necessari, 
algun tub, de forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el valor 
abans indicat. 
Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de comprovar que 
els massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per a resistir els 
efectes de la prova amb suficient marge de seguretat.  En cas contrari, s’hauran de prendre les 
mesures suplementàries que siguin necessàries per a que les proves no causin detriment de les 
condicions d’estabilitat dels elements esmentats.  Aquestes mesures podran ser estampiments, 
ancoratges de reforç o d’altres.  
En cas de canonades de formigó i d’amiant-ciment, prèviament a la prova de pressió, es tindrà la 
canonada plena d’aigua, al menys durant vint-i-quatre hores (24 h). 

501.6.3.- Prova d’estanquitat. 

Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 
d’estanquitat. En les canonades sense pressió i en les de pressió de servei, inferior a 0,1 MPa (1 
kp/cm2), i en les de baixa pressió quan ho exigeixi el Director d’Obra. 
La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada en 
prova mitjançant una manxa tarada, de forma que es mantingui la pressió de prova d’estanquitat 
establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 
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La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada 
objecte de prova. 
La duració de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior 
al valor donat per la fórmula: 

V = k L D 
on: 
V     =   Pèrdua total en la prova, en litres. 

L     =   Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 

D    =   Diàmetre interior, en metres. 

k     =   Coeficient depenent del material dels tubs. 
El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors següents; segons 
el material dels tubs: 
 -   Fibrociment    : k = 0,35 

 -   Formigó en massa    : k = 1 

 -   Formigó armat amb camisa de xapa : k = 0,35 

 -   Formigó armat sense camisa de xapa : k = 0,40 

 -   Fosa     : k = 0,30 

 -  Acer      : k = 0,35 

 -  Plàstic     : k = 0,35 
Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, el 
Contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos. Així mateix, el 
Contractista estarà obligat a reparar qualsevol fuita d’aigua detectada encara que la pèrdua total 
en el tram fos inferior a l’admissible. 

501.7.- Amidament i abonament 

La canonada s’abonarà per metres (m) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg de l’eix, 
descomptant l’espai ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per les obres 
complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i característiques 
del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, així com de les seves característiques 
geomètriques i mecàniques. 
El preu del metre de canonada instal·lada comprendrà, com a mínim: 
- Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fàbrica. 

- Junts amb tots els seus accessoris. 

- Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics intercalats o 
empeltats a la canonada. 

- Proves de la canonada instal·lada. 
Segons el tipus de material, en el preu del metre de canonada instal·lada, a més de l’indicat en el 
paràgraf anterior, estaran incloses: 
- Peces especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge (PVC, fibrociment i acer). 

- Els recolzaments, en canonades instal·lades a l’aire (canonades d’acer en l’interior de les 
edificacions). 

S’amidaran i abonaran per separat: 
- Els equips hidromecànics (vàlvules, ventoses, etc.) i el seu muntatge. 

- Les proteccions anticorrosives localitzades. 

- Els sistemes de protecció catòdica. 
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506.- CANONADES DE MATERIALS POLIMÈRICS 

506.1.- Definició 

Canonades de materials polimèrics són les formades per tubs de materials d’alts polímers. 

506.2.- Classificació 

D’acord amb el tipus de material polimèric utilitzat en la fabricació dels tubs es classifiquen en dos 
grups : 

- Canonades de material termoplàstic (UPVC, PE i altres). 

- Canonades de resina termoestable (PRFV i altres). 
Per la pressió hidràulica interior es classifiquen en: 

- Canonades de pressió. Per a conduccions en càrrega. 

- Canonades sense pressió. Per a canonades en règim de làmina lliure, encara que es puguin 
posar en càrrega esporàdicament amb pressions no superiors a una atmosfera. 

506.3.- Limitacions d’aplicació 

506.3.1.- Limitacions d’aplicació de les canonades de policlorur de vinil no plastificat (UPVC) 

Les canonades d’UPVC no han d’utilitzar-se per a conducció de líquids calents per damunt dels 
quaranta-cinc graus centígrads (45º C). A aquesta temperatura la resistència de la canonada a 
pressió hidràulica interior és del cinquanta-set per cent (57%) de la corresponent a vint graus 
centígrads (20 ºC). 
Les canonades d’UPVC no poden considerar-se resistents a l’impacte a temperatures inferiors a 
zero graus centígrads (0º C). 
Les canonades d’UPVC són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i 
dissolvents orgànics. Exerceixen algun efecte nociu sobre el material els òxids amb alt contingut 
en nitrogen, els èters, alguns dels hidrocarburs aromàtics clorats, el brom i l’iode. En la norma 
UNE 53.389 es recullen els diferents graus de resistència química front a les diferents substàncies. 
506.3.2.- Limitacions d’aplicació de les canonades de polietilè (PE) 

Les canonades de PE no podran utilitzar-se per a conducció de líquids a temperatura superior a 
quaranta-cinc graus centígrads (45º C). En aquesta temperatura la resistència de la canonada a 
pressió hidràulica interior és només el trenta per cent (30 %) de la resistència als vint graus 
centígrads (20 ºC). 
Les canonades de PE són resistents a l’impacte a temperatures fins a vint graus sota zero (- 20 ºC). 
A temperatures inferiors la seva instal·lació ha de realitzar-se amb molta cura, per augmentar 
considerablement la seva fragilitat. 
Les canonades de PE hauran de col·locar-se en planta serpentejant per a compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l’alt coeficient de dilatació lineal del PE, dues 
dècimes de mil·límetre (0,2 mm) per metre de longitud i grau centígrad de variació de 
temperatura. 
Queda prohibit l’ús de tubs de PE de baixa densitat en les obres de sanejament. 
Les canonades de PE són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i 
dissolvents orgànics. El PE és atacat a temperatura ambient pels àcids clorosulfúric, sulfúric i 
nítric. Sota l’acció dels halògens en estat lliure, a temperatura ambient, es desprenen halurs 
d’hidrogen, i encara que el polímer no queda destruït es modifiquen les seves característiques 
físiques i químiques desfavorablement. Existeixen taules de resistència del PE als diferents agents 
químics editades per la majoria dels fabricants. 
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506.3.3.- Limitacions d’aplicació de les canonades de poliester reforçat amb fibra de vidre 

Les màximes temperatures de servei variaran amb les condicions químiques dels líquids o gasos 
transportats i amb la pressió màxima de treball, podent assolir temperatures fins a cent vint graus 
centígrads (120 ºC) en el transport de líquids i de cent vuitanta graus centígrads (180 ºC) en el de 
gasos. 
Les canonades de poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV) són resistents a l’impacte a 
temperatures fins a vint graus sota zero (-20 ºC). En aquesta temperatura la resistència de la 
canonada a pressió hidràulica interior és el noranta per cent (90 %) de la resistència als vint graus 
centígrads (20 ºC). 
El coeficient de dilatació del PRFV és relativament alt, 2,2·10-5  a  27·10-6 per grau centígrad (ºC) i, 
encara que el material absorbeix quasi totalment els esforços de tracció i compressió deguts a 
qualsevol efecte de dilatació, és necessari un estudi detallat de les tensions i dels ancoratges, i 
disposar suports guia. Aquests suports guia s’han de situar amb una separació tal que permeti el 
radi de curvatura mínim fixat. 
En general, les resines de poliester tenen un mòdul de deformació elevat. El mòdul d’elasticitat a 
flexió dels tubs de PRFV és superior a 5.000 MPa (51.000 kp/cm2); el dels tubs d’UPVC és de 
l’ordre de 3.000 MPa (30.600 kp/cm2); i el de les canonades de HDPE és aproximadament de 900 
MPa (9.180 kp/cm2), tots ells són valors a curt termini. 
Les resines de poliester tenen gran resistència als dissolvents, a l’aigua de mar i als àcids, però són 
atacades per les bases de pH superior a onze (11). 

506.4.- Materials 

Els tubs compliran les condicions especificades en els següents apartats: 
A) Tubs de material termoplàstic: Característiques generals. (Arts. 506.4.A). 
B) Tubs de material termoplàstic: Tubs i accessoris de policlorur de vinil no plastificat (UPVC). 

(Arts. 506.4.B). 
506.4.A) TUBS DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
506.4.A.1.-  Definicions. 
Es defineix com a tubs de material termoplàstic els fabricats amb alts polímers sintètics del grup 
dels termoplàstics, o plastòmers. Els termoplàstics més usuals són el policlorur de vinil (PVC) i el 
polietilè (PE). 
Es tindran en compte les definicions ja donades i a més els paràgrafs següents: 
Tub. Peça cilíndrica buida de secció transversal uniforme en tota la seva longitud. 
Tub de pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica interior de treball superior a una 
dècima de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm2). 
Tub sense pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica interior de treball inferior a una 
dècima de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm2). 
Canonada. Conducte format per tubs convenientment units d’acord amb l’ús a que se’ls destini. 
Peces especials. Elements o peces diferents dels tubs que, formant part de la canonada, serveixen 
per a realitzar en aquesta canvis de secció o d’alineació, derivacions, bifurcacions, unions amb 
altres elements, o per a altres finalitats específiques. 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí o amb les peces especials. 
Junt. Unió formada per dispositius incorporats al tub i d’elements solts convenientment acoblats. 
Accessori. Terme genèric que s’aplica indistintament a les peces especials, peces per a junts, i 
demés elements constitutius de les canonades diferents dels tubs. 
Diàmetre nominal (DN). Número convencional de designació, que serveix per a classificar els tubs, 
peces i demés elements de les conduccions per la seva dimensió transversal. En els tubs de 
material termoplàstic, és igual al diàmetre exterior teòric del tub, sense tenir en compte les 
toleràncies expressat en mil·límetres. 
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Diàmetre exterior mitjà (De). Quocient de dividir la longitud del perímetre exterior en una secció 
transversal recta del tub pel número 3,1416; expressat en mil·límetres, arrodonit a 0,1 mm en 
excés. 
Diàmetre interior mitjà (Di). Quocient de dividir el perímetre interior d’una secció recta del tub pel 
número 3,1416; expressat en mil·límetres, arrodonit a 0,1 mm en excés. 
Diàmetre mitjà (Dm). Mitja aritmètica de De i Di , en mm. 
Longitud total (Lt). Distància entre els dos plànols perpendiculars a l’eix del tub que passen pels 
punts finals de cadascun dels extrems del tub. 
Longitud útil o efectiva (Lu). Longitud total del tub menys la longitud de carregament del tub en 
l’embocadura o valona de l’immediat, recomanada pel fabricant. En els tubs llisos, sense 
embocadura, la longitud útil és igual a la longitud total. 
Ovalació. Diferència entre el diàmetre exterior mitjà en una secció recta del tub i el major 
diàmetre exterior de la mateixa secció, o la diferència entre els corresponents diàmetres mitjà i 
mínim interior. Es prendrà el major valor absolut d’aquestes dues diferències. 
Pressió nominal (PN). Valor, en kp/cm2, declarat pel fabricant per a cadascuna de les sèries 
comercials de tubs de pressió de diferents diàmetres, relatiu a la resistència del tub a la pressió 
hidràulica interior, exclusivament; de manera que, multiplicada la pressió nominal per un 
determinat coeficient de seguretat, especificat per a cada classe de material plàstic, el resultat no 
superi el valor estimat de la pressió interior mínima que, existint durant un termini de cinquanta 

(50) anys, a la temperatura de 20º C  1ºC, causaria la ruptura del tub. 
L’estimació de la pressió de ruptura al llarg termini es farà per procediments d’extrapolació 
estadística dels resultats d’assaigs a terminis més curts, amb un nivell de confiança no inferior al 
95% i a diferents temperatures. Vegeu figura 506.1. 
Generalment, els valors de les pressions nominals dels tubs de material termoplàstic s’estableixen 
d’acord amb els següents valors: 
 

0,4 0,6 1 1,6 MPa 

4 6 10 16 kp/cm2 
 
Pressió de treball (Pt). És el valor de la pressió interior màxima admissible per al tub en servei. 
A la temperatura de 20º C i per a una utilització constant durant cinquanta anys (50) la pressió de 
treball (Pt) no serà superior a la pressió nominal (PN). Per a altres temperatures i altres terminis 
d’utilització hauran d’aplicar-se els coeficients correctors que s’especifiquin per a cada classe de 
material plàstic. 
Pressió de prova (Pp). Pressió hidràulica interior de conformitat amb la qual es realitza la prova 
d’estanquitat dels tubs, expressat en kp/cm2. En el Pliego de Prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU, s’anomena pressió normalitzada (Pn). 
En el nostre cas es compleix: 

P

PN

p e



a

 

 
i per a un assaig d’1 hora a 20º es compleix  Pp > 4,2 PN 
Pressió de ruptura (Pr). Pressió hidràulica interior que produeix una tensió circumferencial, en el 

tub, igual a la tensió nominal de ruptura a tracció (r) del material de que està fabricat: 
on : 
Pr =   pressió de ruptura, en kp/cm2. 

e =   gruix nominal del tub, en mm. 

DN =   diàmetre nominal del tub, en mm. 

r =   tensió de ruptura a tracció del material de la  paret  del tub, suposadament 

      homogeni. 
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Mentre no s’expressi el contrari s’entendrà que la pressió de ruptura és la corresponent a la 
ruptura a curt termini (0,1 hores). Si en la fórmula anterior s’introdueix la resistència a tracció 
circumferencial a llarg termini (50 anys) s’obté la pressió de ruptura a llarg termini (Pr , 50). 
Gruix nominal (e). Valor en mil·límetres del gruix de la paret del tub, declarat pel fabricant per a 
cada diàmetre nominal del tub i sèrie a la que pertany. 
El gruix nominal e és el valor en mil·límetres arrodonit per excés a 0,1 mm, que s’obté a partir de 
la fórmula: 

e
PN DN

2 PNa





 

on : 
e =   Gruix, de la paret del tub, en mm. 

PN =   Pressió nominal en kp/cm2. 

DN =   Diàmetre nominal expressat en mm. 

a =   Tensió  admissible  de treball per a 50 anys de càrrega constant, a 20º C de  

       temperatura, en kp/cm2. (En PVC es pren 10 MPa). 
Gruix en un punt qualsevol (ei). Resultat de l’amidament del gruix de la paret del tub en un punt 
qualsevol, arrodonida la mesura al 0,05 mm immediat inferior. 
Gruix mitjà (em). Mitja aritmètica dels valors del gruix del tub amidats en punts uniformement 
distribuïts en una mateixa secció recta. Els valors s’arrodoniran al 0.1 mm immediat superior. 

Número de sèrie (S). Raó del radi teòric mitjà, R
DN e

2m 


, al gruix nominal (e). 

S
R

e

m
   (adimensional) 

 
Aquest número és el d’identificació de cada sèrie o conjunt de tubs de diferents diàmetres i les 
mateixes característiques mecàniques de resistència i deformabilitat. 

En funció de S i de la tensió admissible de treball (a) queda definida la pressió nominal, i 
viceversa; mitjançant la relació: 

PN
S

a



  (1-4) 

on : 
PN =   Pressió nominal, en kp/cm2. 

a =   Màxima tensió admissible de treball als 50 anys de servei, en kp/cm2. 

S =   Número de sèrie = 
DN e

2 e


  (adimensional). 

  essent: 
   DN =  diàmetre nominal, en mm. 

       e =  gruix de paret, en mm. 
Els números de sèrie (S) més usuals en la indústria de tubs de material termoplàstic són: 32; 25; 
20; 16,6; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 3,2. 
Rigidesa circumferencial específica (RCE). Característica mecànica del tub al ser sotmès a una 
sol·licitació de flexió transversal o d’aixafament. Es defineix mitjançant l’expressió: 

    RCE
E I

D

c

m



3

  (1-5) 

on : 
RCE =   Rigidesa circumferencial específica, en kp/cm2. 

Ec =   Mòdul  de  deformabilitat  de  la paret del tub sotmès a flexió transversal,  

      en kp/cm2. 
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I =   Moment d’inèrcia de  la  secció  longitudinal de la paret del tub per unitat  

     de longitud = 
e 3

12
, en cm3. 

Dm =   Diàmetre mitjà teòric del tub = DN-e, en cm. 
L’expressió de la rigidesa circumferencial específica en funció de S és : 

RCE
E

96 S

c

3   (1-6) 

 
506.4.A.2.-  Condicions generals. 
506.4.A.2.1.-  Normativa 
A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, els tubs de material termoplàstic 
compliran, segons el seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular: 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-

MOPU) que serà d’obligat compliment en les obres de conduccions d’abastament i distribució 
d’aigua potable a pressió, on el projecte, execució, inspecció o direcció correspongui al 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones (PTASAN-MOPU), amb projecte, execució, inspecció o explotació que correspongui 
al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Normes UNE. 
En tot cas, serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d’aigua potable no contindran 
substàncies que pugessin ocasionar l’incompliment de la reglamentació tècnico-sanitària per a 
l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic, R.D. 1138/1990 de 14 
de Setembre (BOE núm. 226, de 20 setembre de 1990). 
 
506.4.A.2.2.-  Condicions de servei 
Els tubs, peces especials i demés accessoris, hauran de tenir les qualitats que necessitin les 
condicions de servei de l’obra previstes en el projecte, tant en el moment de l’execució de les 
obres com al llarg de tota la vida útil per a la qual han estat projectades. 
Es prendrà un termini de cinquanta (50) anys de vida útil. 
Les característiques o propietats dels tubs i accessoris hauran de satisfer, amb el coeficient de 
seguretat fixat en la normativa anterior i en particular els relatius a: 
- Temperatura: 

.  del fluid circulant. 

.  de l’ambient. 

- Esforços mecànics: 

.  pressió interior. 

.  esforços exteriors (terreny, trànsit, etc.). 

.  fatiga. 

.  abrasió. 

.  punxonament. 

- Agents agressius: 

.  químics (corrosius, incrustants, etc.). 

.  biològics (microbis, fongs, insectes, rosegadors, etc.). 

- Exposició a la intempèrie: 

.  radiació ultraviolada. 

.  glaç i desglaç. 
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.  decoloració. 

- Foc (inflamació, combustió). 

- Esllavissades de substàncies contaminants, en particular en canonades d’aigua potable. 

- Aïllament (tèrmic, elèctric). 
506.4.A.2.3.-  Classificació 
Els tubs de material plàstic del grup dels termoplàstics es classifiquen de la següent manera: 
506.4.A.2.3.1.-  Per la naturalesa del material. 
- Policlorur de vinil (PVC). 

 .  PVC rígid (no plastificat). UPVC. 

 .  PVC tou (plastificat). 

 .  PVC postclorat. 

- Polietilè (PE). 

 .  PE de baixa densitat LDPE. 

 .  PE alta densitat HDPE. 

 .  PE de densitat mitja MDPE. 

- Altres termoplàstics: polipropilè, polibutè, etc. 
 
 
 
506.4.A.2.3.2.-  Per les seves aplicacions. 
- Per a canonades a pressió: 

 .  Canonades d’abastament d’aigua. 

 .  Altres conduccions d’aigua a pressió. 

- Per a canonades sense pressió: 

 .  Canonades de sanejament de poblacions. 

 .  Conductes de desguàs i de drenatge. 

 .  Canonades de protecció de conduccions elèctriques o d’altres conductes. 

 .   Altres conductes i com a encofrat perdut. 
506.4.A.2.3.3.-  Per la seva forma d’instal·lació, en: 
- Canonades a l’exterior. 

 .  A la intempèrie. 

 .  En recintes tancats i obres soterrànies. 

- Canonades soterrades. 

- Canonades subaquàtiques. 
506.4.A.2.3.4.-  Per la forma de subministrament: 
- Tubs rectes. 

- Tub enrotllat en bobines o en rotllos. 
506.4.A.2.3.5.-  Per la classe de fluid circulant: 
- Per a aigua potable. 

- Per a aigua no potable. 

- Per a aigües residuals. 

- Per a aigües industrials corrosives. 

- Per a aigües amb alt contingut de sòlids abrasius. 

- Per a aigua calenta. 

- Per a líquids industrials químics. 

- Per a conduccions de gas. 
506.4.A.2.4.-  Dimensions 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   113 
 

Diàmetre nominal. El diàmetre nominal (DN) s’ajustarà als següents valors expressats en 
mil·límetres: 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 
110 125 (140) 160 (180) 200 (225) 250 (280) 
315 (355) 400 500 630 800    

 
Els valors entre parèntesi són poc utilitzats. 
Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran les que s’estableixin per a cada 
classe de material. No s’admeten toleràncies en menys. 
Longitud dels tubs. La longitud útil, o efectiva, dels tubs (Lu) subministrats en peces rectes, és a dir 
no enrotllats, es procurarà que sigui el més gran possible, compatible amb les condicions de 
transport i de col·locació en obra. Per als tubs de diàmetre nominal dels tubs rectes serà 
preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. 

La tolerància en la longitud nominal, declarada pel fabricant, serà com a màxim de  10 mm quan 

la longitud s’amidi a (23  2) ºC. 
Gruixos. El gruix de paret dels tubs serà definit pel fabricant. Com a mínim serà el resultant 
d’aplicar la fórmula donada en el art. 506.4.1 en el paràgraf on es parla del gruix nominal (e). 
Les toleràncies en el gruix seran les establertes per a classe de material. 
506.4.A.2.5.-  Marcat 
Els tubs es marcaran exteriorment, de manera visible i indeleble amb les dades exigides en aquest 
Plec i amb els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 
Com a mínim es marcaran les següents dades: 
- Marca del fabricant. 

- Diàmetre nominal. 

- Pressió nominal. 

- Anys de fabricació, i número que permeti identificar, en el registre del fabricant, els controls a 
que ha estat sotmès el lot a que pertany el tub. 

- En els tubs destinats a obres de sanejament, es marcarà la sigla SAN seguida de la indicació de 
la sèrie de classificació a la que pertany el tub. 

506.4.A.3.-  Materials. 
506.4.A.3.1.-  Material dels tubs. 
Els materials emprats en la fabricació dels tubs de material termoplàstic són un material bàsic i 
additius. 
Material bàsic. Resines sintètiques termoplàstiques tècnicament pures, és a dir amb menys de 
l’1% de substàncies estranyes. Les resines més usuals són: 
- Poliolefines: 

. Polietilè (PE), per a fabricació de tubs de PE d’alta i de baixa densitat. 

. Polipropilè (PP), generalment emprada per a tubs i accessoris de desguàs en edificis. 

. Polibutè-1 (PB), per a tubs d’aigua calenta i sistemes de calefacció. 

- Polímers vinílics: 

. Policlorur de vinil (PVC). Per a tubs de PVC rígid, en conduccions d’aigua potable, d’aigua en 
general, desguassos d’edificis, sanejament de població i d’edificis, obres de desguàs i 
drenatge, i conduccions de gas. (Límit de temperatura del fluid de 60º C  a  70 ºC). 

. Policlorur de vinil clorat (PVCC). Per a conduccions d’aigua a temperatura alta (límit de 80 a 
100 ºC). 

- Polimeritzats d’estiré: 

. Copolímers ABS, constituïts per mescles i copolímers d’acrilonitril-butadié-estiré, per a tubs 
resistents al calor (límit de 80 a 105º C), i molt resistents al xoc. 
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. Copolímers ASA, formats per copolímers d’acrilonitril i esters, per a tubs semblants als 
d’ABS i molt resistents  a la intempèrie. 

Additius.  

- Additius indispensables per a la fabricació dels tubs per extrusió: lubrificants, plastificants, etc. 

- Additius estabilitzadors del producte acabat. 

- Pigments: negre de carbó i colorants. 

- Altres additius auxiliars. 
506.4.A.3.2.-  Material de les peces especials 
El material emprat en la fabricació de peces especials com ara colzes, bifurcacions, canvis de 
secció, maniguets serà el mateix que el dels tubs o de qualitat superior. 
506.4.A.3.3.-  Condicions de fabricació 
La fabricació dels tubs serà per extrusió, mitjançant premses extrusores per eix de treball continu, 
amb brocs de perfilat anulars, o per altres procediments autoritzats que garanteixin 
l’homogeneïtat i qualitat del producte acabat. 
La preparació de la resina destinada a l’extrusió de tubs podrà realitzar-se per suspensió o per 
massa. La resina presentarà un índex de viscositat, un pes específic i una colabilitat adequades a la 
seva naturalesa, al procés de fabricació i a les característiques finals del producte. La seva 
estabilitat tèrmica serà el més gran possible i, en tot cas, els additius estabilitzats seran els 
convenients per a evitar la parcial degradació del polímer per efecte de les elevades temperatures 
i pressions que s’assoleixen en les premses extrusores i per a obtenir una bona gelificació i 
formació de la paret del tub. 
El contingut de monómer lliure haurà de ser inferior als límits establerts per a cada classe de 
resina termoplàstica, amb la finalitat d’evitar esllavissades de gasos en les operacions de 
transformació de tubs. 
Es podran emprar additius lubrificants interns per a facilitar el flux de la massa d’emmotllament i 
lubrificants externs per a minvar el fregament entre aquesta massa gelificada i les parets 
metàl·liques de la premsa d’extrusió. 
Els pigments s’inclouran en la massa per a donar opacitat i, en conseqüència, resistència a la llum i 
per a proporcionar la base d’una coloració. A efectes del primer objectiu i com additiu especial de 
protecció contra la radiació ultraviolada de la llum solar s’emprarà el negre de carboni, 
especialment en els tubs de PE. Entre d’altres additius especials per a millorar les característiques 
finals del tub es podran emprar els modificadors de resistència a l’impacte. 
Les formulacions de la mescla de resina i additius es definiran per a cada classe de material 
mitjançant assaigs i proves a curt i llarg termini, amb la finalitat de complir les qualitats finals 
exigides al producte i, per altra banda, per aconseguir un procés de fabricació en màquina sense 
interrupcions, amb alta productivitat i baix índex cost/qualitat. 
La dosificació dels ingredients i la neteja en tot el procés de producció han de ser realitzades amb 
molt de rigor per a que sigui possible garantir en tot moment l’homogeneïtat del producte i la 
regularitat de les característiques dels tubs i accessoris pertinents a totes les partides que 
componen un determinat subministrament. 
506.4.A.3.4.-  Control de qualitat en fàbrica 
La responsabilitat respecte de la qualitat del producte és exclusiva del fabricant, i per això, aquest 
haurà d’implantar en fàbrica sistemes de control de qualitat eficients, amb laboratoris d’assaig 
adequats, i portar un registre de dades que estarà, en tot moment, a disposició del Director de les 
obres. 
L’Administració, per mitjà dels seus representants, es reserva el dret d’inspeccionar en fàbrica 
tant els materials com el procés de fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si 
existís algun impediment per a portar a terme aquesta funció inspectora de l’Administració, per 
motius de secret industrial o d’altres, el fabricant estarà obligat a manifestar-ho per escrit en la 
seva oferta de subministrament. 
506.4.A.4.-  Característiques mecàniques. 
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506.4.A.4.1.-  Generalitats 
En l’expressió de qualsevol dada relativa a les propietats mecàniques dels tubs, o del material de 
que estan fabricats, haurà d’indicar-se explícitament si la dada correspon a sol·licitacions 
mantingudes en curt termini (0,1 hores a 1 hora) o a llarg termini (105 a 106 hores). 
Mentre no s’indiqui altra cosa  s’entendrà per “llarg termini” el de cinquanta (50) anys, i per 
temperatura nominal d’ús la de 20ºC. 
Els valors obtinguts mitjançant assaigs a curt termini no són constants físiques del material sinó 
característiques comparatives, dependents del tipus i condicions de l’assaig, que serveixen per a 
estimar les característiques a llarg termini i, en conseqüència, per a establir prescripcions de 
recepció del producte. Només les característiques mecàniques a llarg termini són les que s’han de 
prendre per al dimensionament, selecció i ús dels tubs. 
506.4.A.4.2.-  Característiques del material del tub sotmès a tracció simple 
Resistència a tracció. Tensió de ruptura a tracció simple obtinguda mitjançant assaigs amb 
provetes preses de la paret del tub, realitzats a determinades temperatures, segons la norma UNE 
corresponent. Generalment es pren el valor corresponent al punt de fluència. 
Mòdul d’elasticitat lineal (E). Relació tensió/deformació en el tram recte del diagrama tensió-
deformació, abans d’iniciar la fase de deformació plàstica a l’assaig de tracció simple, amb una 
velocitat d’allargament d’1 mm per minut. És el mòdul de Young i s’expressa en kp/cm2. 
S’estableix a curt termini i a la temperatura de 20 ºC. Aquesta característica disminueix 
notablement amb l’augment de la temperatura. (Vegeu fig. 506.2) 
El mòdul d’elasticitat residual Ex és el corresponent al material després d’un període de X anys de 
càrrega sostinguda, al descarregar i tornar a carregar la proveta. 
Allargament de la ruptura. Increment relatiu de longitud de la proveta en el moment de la 
fluència, a tracció simple, expressat en tant per cent de la longitud inicial. 
506.4.A.4.3.-  Resistència del tub a tracció axial. 
Quan el Director ho demani, el fabricant estarà obligat a facilitar les dades de la resistència a 
tracció axial del tub, a curt i llarg termini, amb indicació de la temperatura corresponent. 
En els casos d’instal·lació de canonades que impliquin operacions d’arrossegament de tubs 
subministrats en rotllo o en bobina i de llargs trams de canonada preparats en obra, serà 
obligatori el coneixement previ de l’esforç axial màxim admissible sense que el tub sofreixi danys. 
El coeficient de seguretat, definit per la raó: resistència axial del tub (kp)/esforç axial màxim 
admissible (kp), no serà inferior a 1,5. 
506.4.A.4.4.- Característiques mecàniques del tub sotmès a pressió hidràulica interior 
Resistència del material del tub sotmès a pressió hidràulica interior. Tensió de ruptura obtinguda 
mitjançant la fórmula: 

r

r mP D

2 e



 

on : 

r =   Resistència a pressió interior, en kp/cm2. 

Pr =   Pressió hidràulica interior que produeix la ruptura del tub, en kp/cm2. 

Dm =   Diàmetre mitjà (diàmetre exterior menys el gruix del tub), en cm. 

e =   Gruix de la paret del tub, en cm. 

S’haurà de tenir en compte que el valor de la tensió de ruptura r minva considerablement amb el 
temps de manteniment de la pressió hidràulica interior i amb l’augment de la temperatura. 
(Vegeu fig. 506.3). 
La tensió de ruptura inicial és la pressió de ruptura a curt termini (0,1-1 h) obtinguda mitjançant 

assaigs normalitzats per a cada tipus de material termoplàstic, realitzats a la temperatura de 23  
1º C. 
El fabricant estarà obligat a declarar en els seus catàlegs o, eventualment, en cada 

subministrament concret, els valors de la tensió de ruptura r corresponent a una hora (1 h) i a 
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mil (1000) hores de duració de l’assaig a pressió interior constant, corresponent a la temperatura 
de 20 ºC, i a més a temperatures de servei més altes, segons s’estableix en la taula següent: 
 

Tipus de material Temperatura de l’assaig 
(ºC) 

Temps sota càrrega 
(hores) 

Policlorur de vinil no plastificat UPVC. 20 
20 
60 
60 

       1 
1.000 
       1 
1.000 

Polietilè (PE) de baixa densitat. 20 
20 
70 
70 

       1 
1.000 
   100 
1.000 

Polietilè (PE) d’alta densitat i PE de mitja 
densitat. 
 

20 
20 
80 
80 

       1 
1.000 
     10 
   100 

Altres termoplàstics. 
 
 

X és la temperatura  60 ºC, màxima de 
servei. 

20 
20 

 
X 
X 

       1 
1.000 

 
       1 
1.000 

 
TAULA 506.4 

La tensió a tracció circumferencial màxima admissible (a) per a fixar, a efectes de la pressió 
hidràulica interior exclusivament, el gruix mínim de la paret del tub, és el resultat de dividir la 

tensió de ruptura a llarg termini (r50 ) per un coeficient de seguretat (). 

a = r50 :  
En tot cas es complirà la condició següent: 

PN  
2 e

DN - e
 a   

on : 
PN =   pressió nominal, en kp/cm2 

e =   gruix del tub, en cm. 

DN =   diàmetre nominal (exterior), en cm. 

a =   tensió de tracció circumferencial màxima admissible, en kp/cm2 
 

En funció del número de sèrie S
D

2 e

m
   ;  Dm = DN - e  ;  DN = diàmetre nominal; e = gruix 

nominal. La pressió nominal (PN) corresponent a la sèrie és: 

PN
S

a



 

 
506.4.A.4.5.-  Tub sotmès a flexió transversal 
Factor de rigidesa transversal (EI). Factor de rigidesa del tub a la flexió transversal, per unitat de 
longitud d’aquest, expressat en kp.cm; és el producte del mòdul de deformació, a flexió 
transversal del tub, pel moment d’inèrcia d’una unitat de longitud de la paret d’aquest. Es 
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determina mitjançant l’assaig de flexió transversal, sotmetent un tros de tub a l’acció d’una 
càrrega lineal d’aixafament, segons el mètode d’assaig normalitzat corresponent, i subsegüent 
aplicació de la fórmula: 

E  I 0,149 
P

L  y
 Rc m

3


  

on : 
Ec = mòdul de deformació a flexió transversal, en kp/cm2 

I = moment d’inèrcia de la paret del tub, per unitat de longitud d’aquest, en cm3 

0,149
 8

4 

2





  (adimensional) 

P = força aplicada sobre la generatriu del tub, en kp. 

L = longitud del tros de tub assajat, en cm. 

y = escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força P, en cm. 

Rm = radi mitjà del tub, en cm. 

Ec I és una característica mecànica del tub que és variable, ja que el valor d’Ec depèn del temps 
d’aplicació de la càrrega, de la temperatura del tub i de l’estat tensional a que està sotmès el 
material de manera permanent. 
Rigidesa circumferencial específica (RCE). Rigidesa mecànica a flexió transversal del tub, per unitat 
de longitud d’aquest, donada per la fórmula: 

RCE
E  I

D

c

m

3  

on : 
RCE =   rigidesa circumferencial específica, en kp/cm2 

Ec I =   factor de rigidesa transversal, en kp.cm 

Dm =   diàmetre mitjà teòric del tub, en cm = DN-e 

L’expressió de la rigidesa circumferencial específica en funció del número de sèrie, S
D

2 e

m
   és: 

RCE
E

96 S

c

3  

De la mateixa manera que per a la determinació del factor Ec I, la RCE s’obté experimentalment 
mitjançant l’assaig de flexió transversal indicat a l’apartat anterior, per aplicació de la fórmula: 

RCE 0,01863
P

L  y


 
 

on les variables P, L  i  y tenen el mateix significat que per a l’obtenció del factor EI. La rigidesa 
circumferencial específica, RCE, és una característica mecànica variable del tub dependent, com 
EI, del temps d’aplicació de la càrrega, de la temperatura del tub i del seu estat tensional 
permanent. 
El fabricant estarà obligat a declarar el valor de la RCE a llarg termini (50 anys), que es compromet 
a garantir; i justificarà documentalment les dades experimentals i el procediment seguit per a la 
seva determinació. En tot cas l’ajust per a la extrapolació en el temps de les característiques 
determinants de la RCE es realitzarà en escala logarítmica doble amb un mínim de quatre punts 
compresos respectivament entre els intervals següents: 
 
       0,1    -       1 hores. 

       8    -     12 hores. 

     80    -   120 hores. 

   800    - 1200 hores. 
a la temperatura de 20, 40, 60  i  80ºC. 
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Mòdul de deformació a flexió transversal del tub (aixafament). El mòdul de deformació que 
intervé, tant en el factor de rigidesa EI, com en la RCE depèn de la temperatura, del temps 
d’aplicació de la càrrega i de la tensió que resulta d’aquesta: 

E = f (T, t, ) 
Per a una determinada temperatura de servei s’hauran de distingir els següents valors: 
Eco =   mòdul d’elasticitat inicial, en flexió transversal. 

EcX =   mòdul de fluència a X anys de càrrega mantinguda. 

Ec50 =   mòdul de fluència a llarg termini (50 anys). 
Es defineix com a factor de fluència el valor donat per l’expressió: 

F f
E

E

cX

co

   

 
506.4.A.4.6.-  Característiques mecàniques dels tubs d’UPVC i d’HDPE 
En la taula 506.5 s’indiquen les característiques mecàniques dels tubs dels termoplàstics policlorur 
de vinil i polietilè d’alta densitat, més usuals. 
506.4.A.4.7.-  Tub sotmès a flexió longitudinal 
Degut a l’escassa rigidesa longitudinal dels tubs de termoplàstics, no es admissible la seva 
instal·lació de manera que poguessin resultar sol·licitacions significatives de flexió longitudinal. En 
conseqüència, els tubs hauran de col·locar-se sobre recolzament pràcticament continu des del 
punt de vista mecànic. 
506.4.A.4.8.-  Tub sotmès a esforços combinats 
El tub haurà de resistir, a llarg termini, els esforços combinats en les hipòtesis de càrrega del 
projecte, amb els coeficients de seguretat i temperatura de servei establerts en el mateix. 
Per altra part, les deformacions no excediran dels límits establerts en aquest Plec, conforme al 
tipus de material termoplàstic i a les necessitats de l’obra. 
506.4.A.4.9.-  Resistència al col·lapse. 
Els tubs hauran de resistir al col·lapse, o pandeig transversal, amb un coeficient de seguretat no 
inferior a dos (2). 
Hauran de distingir-se els dos casos següents: 
Cas A : Pandeig lliure: 

El tub sotmès a pressió exterior uniforme, a depressió interior, o ambdues, amb 
llibertat de pandeig. Casos de tubs a l’aire, sota l’aigua o col·locats en medis fluids: 
llots, argiles molt plàstiques, etc. 

Cas B: Pandeig coartat: 
El pandeig del tub està parcialment coartat pel sòl. Tubs soterrats en sòls o reblerts 
amb alguna resistència al tall. 

506.4.A.4.10.-  Altres característiques mecàniques 
El Director d’Obra podrà exigir el compliment d’altres característiques mecàniques a més de les 
especificades en els apartats anteriors d’aquest article i de les fixades per als tubs de PVC i PE. 
Segons l’aplicació dels tubs, les condicions de servei i naturalesa del material, podran establir-se 
condicions relatives a les propietats com ara resistències a l’impacte, abrasió, punxonament, etc. 
 
 

TERMOPLÀSTICS - CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES PRINCIPALS DELS TUBS 

Diàmetre nominal (exterior) DN   Factor de correcció de a per temperatura 
     
 _______________________________________________________________ 
Diàmetre intermedi Dm = DN-e ºC  0 20 25 30 35 40
 45 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   119 
 

     UPVC  1 1 0,90 0,80 0,70
 0,63 0,57 

Núm. de sèrie  S
Dm

2 e
  HDPE i MDPE 1 1 0,80 0,63 0,50

 0,40 0,30 
     LDPE  1 1 0,75 0,56 0,44
 0,36 

Gruix nominal   e
Dm

2 S

DN

2 S + 1
   

Tensió màxima admissible a 

Pressió nominal   PN
  e

DN - e S

a
 

 a
 

Rigidesa circumferencial específica RCE
Ec I

Dm
3

Ec

12

3

e

Dm

Ec

96 S
3   









  

Ec = mòdul de fluència a flexió transversal = f (, t, T) 

Classe de plàstic UPVC a = 100 HDPE a = 40 HDPE a = 50 

Núm. de sèrie S  25 20
 16,5 12,5 

 12,5 10
 8 5 

 12,5 10
 8 5 

 
Pressió nominal PN 
(kp/cm2) 

 
  4   5
   6   8 

 
   3,2   4
 5 8 

 
   4   5
 6,3 10 

Coef. de seguretat a 50 
anys 

2,4    2,5 1,5 1,3 

  
Ec = 30.000 kp/cm2 

 
Ec = 9.000 kp/cm2 

 
Ec = 9.000 kp/cm2 

(RCE)o curt termini 
(kp/cm2) x 103 

 20 39
 70 160 

 48 94
 183 750 

 48 94
 183 750 

  
Ec = 20.000 kp/cm2 

 
Ec = 2.000 kp/cm2 

 
Ec = 2.000 kp/cm2 

(RCE)50 llarg termini 
(kp/cm2) x 103 

 13 26
 46 107 

 11 21
 41 166 

 11 21
 41 166 

 
          TAULA 506.5 
506.4.A.5.-  Dades a facilitar pel fabricant. 
506.4.A.5.1.-  Informació tècnica general 
El fabricant estarà obligat a facilitar informació tècnica sobre la naturalesa, origen i propietats de 
totes les matèries que integren el producte acabat: resines sintètiques de base, additius, etc., així 
com del procés de fabricació dels tubs i accessoris, dels procediments i mitjans del control de 
qualitat que realitza, amb indicació de laboratoris, registre de dades i demés aspectes relacionats 
amb les propietats del producte i la regularitat de les seves característiques. 
En especial, el fabricant justificarà els valors de les característiques a llarg termini, dades 
experimentals de partida i mètodes d’extrapolació en el temps que ha emprat. Així mateix, farà 
referència als assaigs de llarga duració efectuats pel mateix o per altres entitats de reconeguda 
solvència tècnica. 
506.4.A.5.2.-  Característiques a declarar pel fabricant 
El fabricant estarà obligat a declarar per escrit els valors referents a les característiques o 
propietats del producte acabat que en tot cas hauran de ser de qualitat igual o superior a les 
exigides com a límit en aquest Plec. 
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Les característiques a declarar pel fabricant seran com a mínim les següents: 
A. Característiques geomètriques: DN, e, Lt , Lu  i  les seves toleràncies. 
B. Característiques del material que forma el tub, a curt termini: 

- Densitat. 

- Coeficient de dilatació tèrmica lineal. 

- Temperatura de reblaniment vicat. 

- Índex de fluïdesa (en el cas de termoplàstics tous). 

- Resistència a tracció simple. 

- Allargament en la ruptura o en el punt de fluència. 

- Absorció d’aigua. 

- Opacitat, en plàstics translúcids. 
C. Característiques del tub, a curt i a llarg termini: 

- Comportament al calor, a curt termini. 

- Resistència a l’impacte, a curt termini. 

- Resistència a la pressió hidràulica interior, a curt i a llarg termini, per a diferents temperatures 
de servei. 

- Rigidesa circumferencial específica (RCE), a curt i a llarg termini, per a diferents temperatures 
de servei. 

D. Característiques de resistència als agents químics: 

- Resistència als àcids i bases. 

- Resistència als dissolvents. 

- Resistència als àlcalis, olis, alcohols, etc. 

- Resistència a l’acció de l’ozó. 
Els mètodes d’assaigs per a definir les característiques abans esmentades i els seus valors límit 
admissibles són els que s’assenyalen per als tubs de PVC i de PE. 
 
506.4.A.6.-  Assaigs i proves. 
506.4.A.6.1.-  Generalitats 
Amb els productes acabats es realitzaran assaigs i proves de les següents classes: 
a) Assaigs i proves per a verificar les característiques declarades pel fabricant. 

b) Assaigs i proves de recepció del producte. 
Els assaigs i proves de la classe a) seran realitzats per compte i risc del fabricant, i consistiran en la 
comprovació de l’aspecte i dimensions i en la verificació de les característiques ressenyades a 
l’anterior apartat 506.4.5.2. 
Els assaigs i proves de la classe b) poden ser obligatoris o opcionals, com s’indica a continuació. 
506.4.A.6.2.- Proves de recepció obligatòries 
Seran obligatòries les següents verificacions i proves, a més de les que s’assenyalen per als tubs 
de PVC i PE o mani el Director: 
a) Examen visual de l’aspecte exterior de tots els tubs i accessoris. 

b) Comprovació de dimensions i gruixos dels tubs i accessoris. 

c) Prova d’estanquitat dels tubs, a dues vegades i mitja la pressió nominal. 

d) Prova a pressió hidràulica interior, en assaig no destructiu, a diferents temperatures i temps de 
duració de la càrrega. 

e) Prova d’aixafament o  de flexió transversal a curt termini.  Assaig no destructiu. 

f) Proves de les unions i junts. 
506.4.A.6.3.- Proves de recepció opcionals 
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Seran proves opcionals les que ordeni el Director i les que consideri convenient establir el 
fabricant, ambdues amb independència de les obligatòries abans esmentades. Poden ser, entre 
d’altres, les següents: 
a) Proves de ruptura del tub per pressió hidràulica interior, a curt termini i a diferents 

temperatures. 

b) Determinació i representació a escala bilogarítmica de la línia de regressió en el temps, de la 
tensió de ruptura del tub per pressió hidràulica interior, a diferents temperatures, fins assolir 
com a mínim una duració de 1000 hores i estimació del valor corresponent a 50 anys. 

c) Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat. 

d) Comprovació de l’índex de fluïdesa, en els plàstics no rígids. 

e) Prova de resistència a l’impacte, en els plàstics rígids. 

f) Prova de resistència al col·lapse, per pressió hidràulica exterior. 
506.4.A.6.4.-  Lots i execució de les proves 
El proveïdor classificarà el material per lots de 200 unitats abans dels assaigs, llevat que el 
Director autoritzi expressament la formació de lots de major número. 
El Director, o el seu representant autoritzat, escollirà els tubs, peces especials o accessoris que 
hauran de provar-se. Per a cada lot de 200 unitats o fracció de lot, si no s’arribes en la partida o 
comanda al número citat, es prendrà el menor número d’unitats que permeti realitzar la totalitat 
dels assaigs. 
Es realitzaran les verificacions i proves indicades en l’anterior apartat 506.4.6.1, pel mateix ordre 
en que s’esmenten. 
506.4.A.6.5.-  Mètodes d’assaig 
Les proves i assaigs es realitzaran seguint els mètodes indicats per als tubs i accessoris de 
policlorur de vinil i de polietilè. 
506.4.A.6.6.-  Recepció en obra dels tubs i accessoris 
Cada partida o lliurament de material anirà acompanyat d’un full de ruta que especifiqui la 
naturalesa, número, tipus i referència de les peces que el componen. Haurà de fer-se amb el ritme 
i terminis assenyalats pel Director. 
Les peces que hagin sofert avaries durant el transport, o que presentin defectes no apreciats en la 
recepció en fàbrica, seran rebutjades. 
El Director, si ho creu convenient, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició de proves 
sobre les peces ja assajades en fàbrica. El Contractista, avisat prèviament per escrit, facilitarà els 
mitjans necessaris per a realitzar aquestes proves, de les que s’aixecarà acta, i els resultats 
obtinguts en aquestes prevaldran sobre els de les primeres. Si els resultats d’aquestes darreres 
proves fossin favorables, les despeses aniran a càrrec de l’Administració; en cas contrari 
correspondrà al Contractista que haurà, a més, de reemplaçar els tubs, peces, etc., prèviament 
marcats com a defectuosos procedint a la seva retirada i substitució en els terminis assenyalats 
pel Director d’Obra. De no realitzar-ho el Contractista, ho farà l’Administració a càrrec d’aquell. 
506.4.A.6.7.-  Acceptació o rebuig dels tubs 
Classificat el material per lots, d’acord amb el que s’estableix a l’art. 506.4.6.3 les proves 
s’efectuaran segons s’indica en el mateix apartat, sobre mostres preses de cada lot, de forma que 
els resultats que s’obtinguin s’assignaran al total del lot. 
Els tubs que no satisfacin les condicions generals, així com les proves fixades per a cada tipus de 
tub i les dimensions i toleràncies definides en aquest Plec, seran rebutjats. Quan una mostra no 
satisfaci una prova es repetirà aquesta mateixa sobre dues mostres més del lot assajat. Si també 
falla una d’aquests proves, es rebutjarà el lot assajat, acceptant-se si el resultat d’ambdues és bo. 
L’acceptació d’un lot no exclou l’obligació del Contractista d’efectuar els assaigs de canonada 
instal·lada que s’indiquen en aquest Plec i reposar, al seu càrrec, els tubs o peces que puguin 
sofrir deteriorament o ruptura durant el muntatge o les proves en la canonada instal·lada. 
506.4.A.6.8.-  Despeses dels assaigs i proves 
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Seran a càrrec del Contractista o del fabricant, si ho estipulés el conveni entre ambdós, els assaigs 
i proves obligatòries definides a l’art. 506.4.6.2, tant els realitzats en fàbrica com al rebre els 
materials en obra. 
Si com a conseqüència d’interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs prescrits en l’art. 
506.4.6.1, realitzats en fàbrica o en la recepció del material en obra, l’Administració exigís nous 
assaigs a efectuar en laboratoris designats per ella, aquests seran a càrrec del Contractista o de 
l’Administració, si com a conseqüència d’aquells es rebutgessin o s’admetessin, respectivament, 
els elements assajats. 
506.4.A.6.9.-  Marca de qualitat 
En aquest apartat es tracta el cas en que la fabricació dels productes estigui emparada per 
determinada “Marca de qualitat” concedida per una entitat independent del fabricant i de 
solvència tècnica suficient, a judici del Director de l’obra; marca de qualitat que pugui garantir que 
el producte compleix les condicions d’aquest Plec, per constatació periòdica de que en fàbrica 
s’efectua un adequat control de qualitat mitjançant assaigs i proves sistemàtics. 
En aquest cas les proves de recepció en fàbrica i en l’obra, abans especificades, podran minvar en 
intensitat, respecte de la fixada en el art. 506.4.6.3, en la quantia que determini el Director en 
base a les característiques particulars de l’obra i del producte de que es tracti, i inclús podran 
suprimir-se total o parcialment quan el Director ho consideri oportú, per tractar-se d’un producte 
suficientment provat i destinat a instal·lacions de tipus comú. 
506.4.A.7.-  Junts i unions. 
506.4.A.7.1.-  Generalitats 
El disseny i condicions de funcionament dels junts i unions hauran de ser justificats per mitjà 
d’assaigs realitzats en un laboratori oficial. 
El Contractista està obligat a presentar plànols i detalls dels junts que va a realitzar, d’acord amb 
les prescripcions d’aquest Plec, així com les característiques dels materials, elements que les 
formen i descripció del seu muntatge o execució. 
El Director, prèvies les proves i assaigs que jutgi adients, podrà comprovar en tot moment la 
correspondència entre el subministrament i muntatge i la proposició acceptada. 
En l’elecció del tipus de junt s’haurà de tenir en compte: les sol·licitacions a que ha de ser sotmès; 
la rigidesa del recolzament de la canonada; l’agressivitat del terreny i del fluent i d’altres agents 
que puguin alterar els materials que formen el junt i el grau d’estanquitat requerit. 
506.4.A.7.2.-  Condicions que han de complir els junts 
Els junts han de ser dissenyats per a complir les següents condicions: 
 Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

 No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes. 

 Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 

 En els tubs per a obres de sanejament, els junts o unions hauran de ser estancs a la pressió 
hidràulica interior d’1 kp/cm2. Aquesta condició s’aplicarà també a altres canonades sense 
pressió. 

 Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de la 
canonada, on així s’especifiqui, i en totes les canonades per a sanejament. 

506.4.A.7.3.-  Tipus de junts 
Per la seva mobilitat els junts i unions es divideixen en junts rígids i junts elàstics. Sota la 
denominació de junts rígids s’agrupen els sistemes d’unió que impedeixen el moviment relatiu 
entre els tubs acoblats entre sí. Junts elàstics són aquells que degut al seu element d’estanquitat 
poden admetre lleugers moviments deguts a variacions dimensionals, seients del recolzament i 
girs, sense detriment de cap de les condicions de resistència i estanquitat de la unió. 
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Les unions rígides poden realitzar-se per soldadura, per encolat amb adhesiu, o amb brides. En 
tubs de petit diàmetre es poden emprar els junts roscats amb accessoris de plàstic dur injectat o 
metàl·lics. 
Els junts poden realitzar-se amb maniguets del mateix material que el tub, per dolla d’espiga i 
valona quan els tubs estan proveïts d’embocadura, o per altres procediments que garanteixin la 
seva estanquitat i perfecte funcionament. 
Els junts flexibles, o elàstics, es realitzen per mitjà d’un o varis anells de cautxú natural o sintètic 
allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la valona o del maniguet, segons es tracti 
de tubs llisos amb unió de maniguet o de tubs amb embocadura en els d’unió per dolla. 
Els anells elàstics han d’estar fabricats amb materials durables i resistents químicament al possible 
atac del fluent, i compliran l’establert en aquest Plec. 
Quan es tracti de connectar peces que treballen a tracció, com ara les ventoses, la unió sempre es 
realitzarà amb brides o amb rosca, si es tracta de petits diàmetres (fins a 63 mm). 
Les toleràncies sobre les dimensions dels elements que formen el junt seran fixades i garantides 
pel fabricant. Hauran de figurar als catàlegs. 
506.4.A.8.-  Transport, emmagatzematge i manipulació. 
506.4.A.8.1.-  Transport 
El pis i els laterals de la caixa dels camions han d’estar exempts de protuberàncies o cantells rígids 
i aguts que puguin danyar als tubs. 
Quan es carreguin tubs dotats d’embocadura han de col·locar-se amb els extrems alternats i de tal 
manera que les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors. 
Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de major diàmetre- generalment amb més 
gran gruix de paret i per tant més pesats- han de col·locar-se en el fons per a reduir el risc de 
deformació. 
Els tubs no han de sobresortir de la caixa del camió per la part posterior, més d’un metre.  L’altura 
màxima de  la  càrrega  dels  tubs  no ha d’excedir de dos metres (2 m) si estan solts, ni de tres 
metres (3 m) si estan lligats. 
506.4.A.8.2.-  Emmagatzematge 
Quan s’emmagatzemin tubs sobre el terreny s’ha de comprovar que aquest és consistent i 
suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que pedres 
i altres sortints aguts puguin danyar-los. 
L’altura màxima de les piles de tubs solts no ha d’excedir de dos metres (2 m) en locals tancats. 
Quan els tubs s’apleguin a l’exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23º C es 
recomana el següent: 
a) L’altura de les piles no ha d’excedir d’un metre (1m). 

b) Totes les files han d’estar protegides de l’exposició directa al sol i permetre el pas lliure de 
l’aire al voltant dels tubs. 

c) Els accessoris s’han d’emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin el pas 
lliure de l’aire. 

506.4.A.8.3.-  Manipulació 
En el maneig dels tubs s’ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i de 
les embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los rodar per 
rampes. Quan s’utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs 
han de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall 
folrats. 
Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser baixats 
curosament i col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats. 
Quan els tubs es transporten uns dintre d’altres, els situats en l’interior dels de major diàmetre 
han de descarregar-se els primers i si han d’emmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files 
diferents. 
506.4.B) TUBS I ACCESSORIS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT (UPVC). 
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506.4.B.1.-  Definicions. 
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (UPVC) són els de material termoplàstic constituït per 
resina de policlorur de vinil i altres ingredients, en una proporció no superior al 4% del total, sense 
addició de plastificants. 
Seran d’aplicació les definicions que figuren en l’apartat precedent: “A) Tubs de material 
termoplàstic” i es complirà l’especificat en aquest art. 506.4, a més de les que a continuació 
s’expressen. 
506.4.B.2.-  Condicions Generals. 
506.4.B.2.1.-  Normativa 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 506.4.A.2.1 d’aquest Plec. 
506.4.B.2.2.-  Condicions de servei 
Els tubs d’UPVC podran utilitzar-se per a canonades d’aigua i altres líquids sempre que la 
temperatura del fluent no sigui més gran de 45º C, en instal·lacions no exposades a les radiacions 
solars. 
No són objecte concret d’aquest article els tubs d’UPVC per a instal·lacions de desguàs i de 
sanejament en l’interior del recinte d’edificis o d’instal·lacions industrials. 
506.4.B.2.3.-  Classificació 
506.4.B.2.3.1.-  Per la pressió hidràulica interior. 
Tubs de pressió; tubs que, a la temperatura de 20 ºC, poden estar sotmesos a una pressió 
hidràulica interior constant igual a la pressió nominal (PN), durant 50 anys, com a mínim, amb un 
coeficient de seguretat final no inferior a 2,4. 
Tubs sense pressió o de sanejament de poblacions. 
Tubs per a encofrat perdut i altres usos semblants. 
506.4.B.2.3.2.-  Per la conformació dels extrems. 
- Tubs amb extrems llisos. 

- Tubs amb embocadura (valona). 

  .  Per a unió per encolat. 

  .  Per a unió de junt flexible, amb anell elàstic. 
506.4.B.2.4.-  Característiques geomètriques i toleràncies 
Es complirà la norma UNE 53-112-88. 
 
506.4.B.3.- Fabricació. 
506.4.B.3.1.-  Materials dels tubs 
El material bàsic per a la fabricació dels tubs d’UPVC serà resina de policlorur de vinil tècnicament 
pura, és a dir, amb menys de l’1% de substàncies estranyes. 
Al material bàsic no se li podrà afegir cap substància plastificant. 
Es podran incloure altres ingredients o additius en una proporció tal que, en el seu conjunt, no 
superi el quatre per cent (4%) del material que constitueix la paret del tub acabat. Aquests 
ingredients o additius poden ser, lubrificants, estabilitzadors, modificadors de les propietats finals 
del producte  i colorants. 
Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d’aigua potable no contindran 
substàncies que poguessin ocasionar l’incompliment de la Reglamentació tècnico-sanitària per a 
l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic”, R.D. 1138/1990 de 20 
de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990).  
El fabricant dels tubs establirà les condicions tècniques de la resina de policlorur de vinil de forma 
que pugui garantir el compliment de les característiques a curt termini i a llarg termini (50 anys) 
que s’exigeixen en aquest Plec. En especial tindrà en compte les següents característiques de la 
resina: 
- Pes específic aparent. 

- Granulometria. 
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- Porositat del gra. 

- Índex de viscositat. 

- Colabilitat. 

- Color. 

- Contingut màxim de monòmer lliure. 

-  Humitat. 
Aquestes característiques es determinaran d’acord amb les normes UNE corresponents o, en el 
seu defecte, amb les normes ISO. 
506.4.B.3.2.-  Materials de peces especials 
Vegeu art. 506.4.A.3.2. 
506.4.B.3.3.-  Condicions de fabricació 
Vegeu art. 506.4.A.3.3. 
506.4.B.3.4.-  Control de qualitat en fàbrica 
Vegeu art. 506.4.A.3.4. 
506.4.B.4.-  Característiques. 
506.4.B.4.1.- Característiques físiques, a curt termini, del material que constitueix el tub 
El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació s’expressen, 
amb la indicació del mètode d’assaig per a la seva determinació, en el següent quadre: 
 

TUBS D’UPVC. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI 
 

 
Característiques 

 
Valors 

 
Mètode d’assaig 

 
observacions 

 
Densitat. 

 
D’1,35 a 1,46 

kg/dm3 

 
UNE 53020   mètode A 

 
De la paret del 
tub. 

 
Coeficient de dilatació 
tèrmica lineal. 

 
De 60 a 80 10-6 

per ºC 

 
UNE 53126 

 
En proveta 
obtinguda del 
tub. 

 
Temperatura de 
reblaniment VICAT, 
mínima. 

 
79º C 

 
UNE 53118 

 
Sota pes de 5 Kg. 

 
Mòdul d’elasticitat 
lineal, a 20º C, mínim. 

 
2.800 MPa 

(28.560 kp/cm2)  

 
Del diagrama tensió-
deformació de l’assaig a 
tracció. 

 
Mòdul tangent 
inicial. 

 
Resistència a tracció 
simple, mínima. 

 
50 MPa 

(510 kp/cm2)  

 
UNE 53112 

 
Es prendrà el 
menor valor de 
les 5 provetes. 

 
Allargament en la 
ruptura a tracció. 

 
80 % 

 
UNE 53112 

 
Es prendrà el 
menor valor de 
les 5 provetes. 

 
Absorció d’aigua, 
màxima. 

 
40 g/m2 

 
UNE 53112 

 
En prova a pressió 
hidràulica 
interior. 
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Opacitat, màxima. 

 
0,2 % 

 
UNE 53039 

 

 
 
 
506.4.B.4.2.-  Característiques dels tubs 
Comportament al calor. La contracció longitudinal remanent del tub, després d’haver estat 
sotmès a l’acció del calor, serà menor del 5%, segons mètode d’assaig de la UNE 53112. 
Resistència a l’impacte. El veritable grau d’impacte (V.G.I.), determinat segons UNE 53.112, serà 
inferior a: 
      5 %  a l’assaig  a   0º C 

    10 %  a l’assaig  a 20º C. 
Prova a la pressió hidràulica interior (assaig no destructiu). En funció del temps de permanència 
en càrrega, els tubs no hauran de trencar-se ni fissurar-se ni presentar fuites d’aigua al ser 
sotmesos a pressió hidràulica interior, segons el mètode d’assaig definit en la UNE 53.112, en les 
següents condicions: 
 

Temperatura de 
l’assaig 

(ºC) 

Duració de 
l’assaig 
(hores) 

Tensió de tracció circumferencial  constant a 
que es sotmet el tub  

       MPa       
(kp/cm2)              (1) 

 
20 
20 

 
1 

100 

 
42 
35 

 
(428) 
(357) 

 
60 
60 

 
100 

1000 

 
12 
10 

 
(122) 
(102) 

 
NOTA (1) : La pressió interior constants (P) a la que ha de sotmetre el tub durant l’assaig, es 

determinarà per la fórmula: 
 

P
2 e

D ep

n






e
 

 On: 
 Pp = pressió de prova, expressada en kp/cm2 

 e = valor donat en la taula. 

 e = gruix nominal del tub en cm. 

 Dn = diàmetre exterior mitjà del tub, en cm. 
 
 
Per a l’assaig d’1 hora a 20º es compleix: 

P

PN

p e

a

  




42

10
4 2,   és a dir, Pp = 4,2 PN 

 
Resistència a la pressió hidràulica interior (assaig destructiu). Quan ho exigeixi el Director, 
mitjançant assaigs de ruptura del tub a pressió hidràulica interior, s’obtindran les tensions 
mínimes que produeixen la ruptura de trossos de tub. Els resultats es representaran en 
coordenades cartesianes, a escala logarítmica doble (abscisses i ordenades); els temps, en hores, 
en les abscisses i les tensions de ruptura en kp/cm2 en les ordenades. S’ajustarà una recta per 
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mínims quadres que representarà la línia de regressió tensió-temps (-t) que servirà per a estimar 
la resistència del tub als 50 anys (llarg termini), o 106 hores. Com a mínim s’obtindran quatre 
resultats, compresos dintre dels següents intervals: 
        0,1  a         6 

        6     a       12 

      60     a     120 

    600     a  1.200 
La línia tensió-temps es determinarà per a cadascuna de les temperatures següents: 20, 60  i  80º 
C. 
La resistència mínima estimada per als cinquanta anys, per aquest procediment, a 20ºC, no serà 
menor de 24 MPa (245 kp/cm2). 
Deformació per flexió transversal (assaig d’aixafament). Quan ho exigeixi el Director, i sempre que 
es tracti de tubs que hagin d’estar sotmesos a càrregues ovalitzants, com ara els destinats a 
canonades soterrades, el fabricant estarà obligat a facilitar i garantir les característiques que a 
continuació s’assenyalen en aquest apartat 506.4.B.4.2. (Vegeu art. 506.4.A.4.5). 

Rigidesa circumferencial específica a curt termini (RCE),  a  la temperatura de 23º C  2º C, 
obtinguda mitjançant assaigs de flexió transversal segons el mètode d’assaig ISO/TC 138/WG-
1/N503 de l’any 1980, o la norma UNE corresponent, quan es publiqui. S’obtindrà per la fórmula: 

 

(RCE) 0,01863 
P

L Y
 (kp / cm )0

2
 

 

on: 
(RCE)0  =  rigidesa circumferencial específica a curt termini, en kp/cm2 

P  =  força aplicada sobre la generatriu del tub assajat, en kp. 

L  =  longitud del tros de tub assajat, en cm. 

Y   =  escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força  P  (vertical),  

                 en cm. 

Rigidesa circumferencial específica al llarg termini (RCE)50, a la temperatura de 23º C   2º C. Per 
un procediment d’ajustament i extrapolació de resultats, en diagrama a escala logarítmica doble, 
anàleg a l’indicat a l’anterior paràgraf, es determinarà la RCE corresponent a 50 anys de 
permanència de la càrrega ovalitzant. S’emprarà el mateix mètode d’assaig que l’indicat al 
paràgraf anterior i es prendran les deformacions corresponents als temps de: 0,1; 1; 10; 100 i 
1000 hores de càrrega constant P. La rigidesa circumferencial específica a llarg termini serà: 

(RCE) 0,01863 
P

L Y50

50


 

 

On : 

(RCE)50 =  rigidesa circumferencial específica a llarg termini (50 anys), a  23º C   

       2º C, en kp/cm2 

P   =  força mantinguda sobre la generatriu del tub, en kp. 

L  =  longitud del tros de tub assajat, en cm. 

Y50
  =  Deformació estimada per extrapolació, en cm. 

Conegut el valor de (RCE)50 s’obtindrà el mòdul de deformació transversal (Ec) del tub a llarg 

termini, a  20º C, aïllant-lo de l’expressió: 

( )RCE
E I

Dm

c

50 3
 

 

 
Vegeu art. 506.4.A.4.5. referent al factor de rigidesa transversal (EI). 
 
506.4.B.4.3.-  Condicions per al càlcul mecànic 
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En els tubs d’UPVC, per a 50 anys de vida útil i temperatures de servei no més grans a 20º C, la 

tensió de treball, màxima admissible (a), serà de 10 MPa. 

Amb el valor de a anterior resulten les pressions nominals (PN  Pt) següents: 
 

PRESSIÓ NOMINAL PN
S

kp cm
a




 ( / )
2  

Núm. de Sèrie S 
= 

25 16,6 10 6,25 

 4 6 10 16 

 
Per a temperatures de servei diferents de les considerades en el primer paràgraf cal multiplicar la 
tensió màxima admissible a 20º C pel factor de correcció donat en la següent taula: 
 
Temperatures en ºC 0 20 25 30 35 40 45 

Factor de correcció : 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,63 0,63 
Per a temperatures intermèdies s’interpolarà proporcionalment. 
Per a l’adopció de terminis menors de cinquanta (50) anys, es justificaran detalladament les 
causes que indueixen a això. 
En la selecció d’una determinada sèrie de tub (gruix de paret) d’un diàmetre prèviament fixat per 
motius hidràulics es tindrà en compte no només la pressió nominal (PN) sinó també les demés 
característiques mecàniques, en base a les sol·licitacions de servei previsibles. Es prendran en 
consideració les depressions en l’interior del tub, les càrregues exteriors que puguin originar 
deformacions inadmissibles en el tub i el risc de col·lapse. 
Generalment, la màxima deformació transversal admissible a llarg termini en tubs d’UPVC es 
limitarà al 5% del diàmetre nominal. 
506.4.B.5.-  Dades a facilitar pel fabricant. 
506.4.B.5.1.-  Informació tècnica general 
S’aplicarà l’art. 506.4.A.5.1. 
506.4.B.5.2.-  Característiques a declarar pel fabricant 
Serà d’aplicació l’indicat a l’art. 506.4.A.5.2. 
El fabricant especificarà i garantirà els valors de totes les característiques físiques incloses les 
mecàniques, que s’inclouen en l’art. 506.4.B.4. 
506.4.B.6.-  Assaigs i proves. 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 506.4.A.6. 
506.4.B.7.- Junts. 
Es complirà l’establert a l’art. 506.4.A.7 d’aquest Plec. 
Els junts dels tubs d’UPVC poden ser: 
a) Junt encolat. Només per a tubs de diàmetre inferior a dos-cents mil·límetres (200 mm). 

 - En tubs amb embocadura (dolla de valona i espiga). 

 - En tubs llisos, amb maniguet. 

b) Junt elàstic. Amb anell de goma per a l’estanquitat. 

 - En tubs amb embocadura. 

 - En tubs llisos, amb maniguet i dos anells de goma. 

c) Junt amb brides metàl·liques, aplicades sobre portabrides d’UPVC injectat i encolat a 
l’extrem del tub, en fàbrica i amb total garantia (63 mm). 

d) Junt tipus Gibault. 

e) Junts amb accessoris roscats, metàl·lics o de plàstic. Només per a diàmetres no superiors a 
seixanta-tres mil·límetres. 

f) Junts amb brides de plàstic. Només fins a diàmetre de seixanta-tres mil·límetres (63 mm). 
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L’embocadura o valona dels tubs es formarà en fàbrica mitjançant l’operació d’envalonament per 
emmotllament, amb o sense regruixament de la paret. No es permetrà la valona encolada. 
Els anells d’estanquitat de goma o material elastomèric sintètic hauran de mantenir l’estanquitat 
del junt a una pressió quàdruple de la nominal del tub i a una temperatura no menor de 45º C. 
Els junts, per a tubs de pressió, de qualsevol tipus que siguin, hauran de poder resistir, sense 
fuites d’aigua, una pressió hidràulica interior igual a quatre vegades la pressió  nominal del tub 
durant al menys, una hora. 
506.4.B.8.-  Emmagatzematge i manipulació. 
Es complirà l’establert a l’art. 506.4.A.8 d’aquest Plec. 
S’haurà de tenir en compte que la resistència a l’impacte dels tubs d’UPVC minva de forma 
acusada a temperatures inferiors a 0º C. No obstant, poden ser manipulats i aplegats 
satisfactòriament si les operacions es realitzen amb molta cura. 
506.5.-  Execució 
506.5.1.-  Replanteig. 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
506.5.2.-  Instal·lació de canonades a l’aire. 
Per a contrarestar l’acció dels raigs ultraviolats de la llum solar sobre les canonades de plàstic, 
hauran d’emprar-se tubs protegits mitjançant l’addició a la resina, en la fase de fabricació de la 
canonada, d’absorbents dels raigs ultraviolats i així evitar un ràpid envelliment del material 
polimèric. L’additiu absorbent més utilitzat és el negre de carboni, especialment en els tubs de PE. 
Els suports poden ser de dos tipus: els que permeten el desplaçament longitudinal de la canonada 
en la seva dilatació i els que la immobilitzen mitjançant una abraçadora rígida i l’engruiximent de 
la paret del tub a cada costat de l’abraçadora. En aquests darrers suports corresponen als punts 
d’ancoratge. 
Totes les vàlvules i altres equips de cert pes han d’estar suportats independentment de la 
canonada. Si estan suportats rígidament, i són capaços de contrarestar les forces transmeses pel 
tub en la seva dilatació, es poden usar com a punts d’ancoratge. 
Es aconsellable que el pendent de la canonada, en qualsevol tram, no sigui menor de quatre 
mil·lèsimes (0,004), per assegurar un complet buidat en cas necessari. 
506.5.3.-  Instal·lació de canonada soterrada. 
En les canonades soterrades de material termoplàstic (UPVC, PE, etc.) l’estabilitat mecànica front 
a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu 
voltant i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d’un determinat gruix mínim. Per 
això s’haurà de tenir especial cura en la selecció del material granular del recolzament i embolcall 
dels tubs en el fons de la rasa i al grau de compactació del mateix. No són, en general, 
aconsellables els reblerts de formigó. 
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les parets el 
més verticals possibles, al menys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, per ser 
d’aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per 
aixafament del tub. 
En les canonades de diàmetre superior a dos-cents mil·límetres (200 mm) l’amplada mínima del 
fons de la  rasa  no  serà  inferior  a  seixanta centímetres (60 cm) i s’ha de deixar un espai mínim 
de vint centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, per al reblert i la 
compactació. Si per a la unió dels tubs cal un ample més gran,  es  pot  eixamplar la rasa en tota la 
seva longitud, o només a les zones de connexió mitjançant nínxols d’uns vuitanta centímetres (80 
cm) de longitud, amb sobreamples suficients en el fons i parets. Es recomana no excavar els 
nínxols fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operació, per 
assegurar la seva posició coincident amb el junt i la seva conservació. 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de pedres, 
fonaments o altres materials que puguin originar tensions puntuals en la canonada, aquesta es 
pot assentar directament sobre el fons prèviament modelat en forma de bressol, de manera que 
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la part més baixa de la canonada assenti en el major arc possible. L’angle d’aquest arc de 
recolzament estarà comprés entre seixanta (60) i cent vint graus (120 º). 
Quan el fons de la rasa es trobi en terreny rocós, la canonada es col·locarà sobre un llit de 
material granular no coherent de volum màxim no superior a quinze mil·límetres (15 mm). El gruix 
del llit no serà inferior al sisè (1/6) del diàmetre exterior del tub, i com a mínim quinze 
centímetres (15 cm). 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar 
l’excavació substituint el terreny inestable per material d’aportació adequat, degudament 
compactat, o per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el 
primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre del 
tub.  Sobre la capa de formigó pobre es col·locarà el llit de material granular indicat anteriorment. 
Sobre la capa de material d’aportació compactat es podrà col·locar la canonada en la forma 
descrita. 
Es recomanable que al menys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material granular 
d’aquest no es compacti abans de col·locar la canonada. D’aquesta manera, es proporciona a la 
canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs. 
En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys orgànics o 
movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas. 
Una vegada col·locada la canonada en la rasa, correctament alineada i realitzades les unions, es 
procedirà a l’abocament del material de reblert corresponent a la zona que envolta al tub, sense 
que caigui directament sobre ell. El reblert es compactarà amb màquines o eines manuals, 
procurant que no quedi cap buit per sota del tub. Es compactarà per capes de quinze centímetres 
(15 cm) de gruix, fins a una alçada mínima de trenta centímetres (30 cm) per sobre de la 
generatriu superior dels tubs. El material de reblert d’aquesta zona inferior pot ser el material 
procedent de l’excavació de la rasa si és seleccionada i garbellat per a eliminar pedres de tamany 
superior a un d’aquests valors: deu per cent (10%) del diàmetre del tub, o seixanta mil·límetres 
(60 mm). En cas que el material de l’excavació sigui inadequat o insuficient, s’utilitzarà material 
d’aportació adequat de tamany màxim de vint mil·límetres (20 mm), llevat que el Director 
autoritzi un tamany més gran. En ambdós casos el grau de compactació serà, com a mínim, el 
noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Normal. 
Una vegada acabat el reblert de la zona de fons de rasa, es realitzarà el reblert en una franja d’un 
metre (1 m) d’alçada, amb material compactat procedent de l’excavació o de préstecs, de tamany 
inferior a vuitanta mil·límetres (80 mm). El grau de compactació d’aquesta zona serà el definit en 
els Plànols o pel Director. 
La resta de la rasa es reblirà amb material compactat, procedent de l’excavació o de préstecs, de 
volum mai superior a dos-cents mil·límetres (200 mm), compactat o abocat, segons especifiqui el 
Director d’Obra. 
Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima de 
treball en el material del tub, considerant la combinació més desfavorable de càrregues interiors i 
exteriors, no superi la tensió de ruptura o de fluència a llarg termini (50 anys), corresponent a la 
temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de seguretat: 
- Policlorur de vinil no plastificat (UPVC)  2,5 

- Altres termoplàstics     2,4 

- Polietilè d’alta densitat (HDPE)   1,3 

- Poliester reforçat amb fibra de vidre   2,0 

- Altres termoestables reforçats   2,0 
L’ovalització del tub, amidada per l’escurçament relatiu del diàmetre vertical, estimat per a llarg 
termini (50 anys), no serà més gran, en tant per cent del diàmetre nominal, que els valors 
següents: 
- En termoplàstics  (UPVC, HDPE, etc.)  5% - 6% 
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- En resines termoestables reforçades   3% - 5% 
Serà d’aplicació l’article 501 d’aquest Plec en tot allò que no sigui incompatible amb les condicions 
establertes en l’art. 506. 
Els recobriments mínims sobre les canonades es determinaran d’acord amb aquest apartat. 
Els llits de les canonades seran d’arena o de graveta arrodonida, admetent-se el recolzament 
directe del tub sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest 
apartat. 
506.6.-  Proves de la canonada instal·lada 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
506.7.-  Amidament i abonament 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
A l’igual que en la canonada de fibrociment, en el preu per ml de canonada s’inclouen les peces 
especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge, així com els elements accessoris necessaris 
per al muntatge i proves. 

507.- CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

507.1.- Definició 

Canonada de fosa dúctil és el conducte format per tubs de fosa dúctil convenientment units per 
junts estancs. Generalment s’utilitzen en conduccions a pressió. 

507.2.- Classificació 

Les canonades de fosa dúctil es classifiquen per la classe dels tubs i pel tipus de junt. 

507.3.- Limitacions d’aplicació 

Encara que la fosa dúctil pugui presentar problemes de corrosió, els tubs d’aquest material quan 
van protegits amb una pintura adequada, són aptes per a resistir la majoria de les accions 
agressives de l’aigua fluent, de les aigües freàtiques, i del terreny. En alguns casos és 
recomanable, a més de la pintura exterior, una protecció addicional consistent en una funda o 
recobriment exterior de polietilè o d’altre material polimèric. 

507.4.- Materials 

507.4.1.- Definicions. 

Tubs de fosa són els fabricats amb el material siderúrgic, aliatge de ferro i carboni, denominat 
fosa, que pot ser de dues classes: 
 a)   De fosa amb grafit laminar: “Tubs de fosa grisa”. 

 b)   De fosa amb grafit esferoidal: “Tubs de fosa dúctil”. 
Diàmetre nominal (DN). Número convencional de designació, declarat pel fabricat, que serveix per 
a classificar els tubs per dimensions. Correspon aproximadament al diàmetre interior del tub, 
expressat en mil·límetres. 
Longitud total. Distància entre els dos plànols perpendiculars a l’eix del tub, que passen pels punts 
finals de cadascun dels extrems del tub. 
Longitud útil. Longitud total del tub menys la longitud de lliurament en els tubs amb unió de dolla. 
És igual a la longitud total en els tubs amb brides i en els d’unió tubular. 
Gruix nominal. És el gruix de paret declarat pel fabricat. 
Pressió de ruptura (Pr). És la pressió hidràulica interior que produeix una tracció circumferencial 
en el tub igual a la tensió de ruptura a tracció mínima garantida, fs del material de que està 
fabricat.  Es determina mitjançant  la següent fórmula: 
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P
e

D
fr s

2
 

On: 
Pr =  pressió de ruptura, en kp/mm2 

e =  gruix de la paret del tub, en mm. 

D =   diàmetre interior, en mm. 

fs =   tensió de ruptura a tracció, mínima garantida pel fabricant en kp/mm2 
Pressió màxima de treball (Pt). És la màxima pressió hidràulica interior a la que pot estar sotmès el 
tub en servei. 
Pressió normalitzada (Pn), també anomenada pressió de timbre en els tubs fabricats en sèrie, és la 
pressió d’acord amb la qual es classifiquen els tubs, es proven i es timbren. En tots els casos serà 
com a mínim el doble de la pressió màxima de treball. 
507.4.2.- Condicions generals. 

507.4.2.1.- Normativa 

Els tubs per a obres d’abastament d’aigua compliran les condicions fixades en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU (PTABA-
MOPU). 
 
 
507.4.2.2.- Classificació 

507.4.2.2.1.- Classificació dels tubs de fosa grisa. 

Els tubs fabricats amb fosa grisa normal denominats simplement de “fosa grisa” (grafit laminar) es 
classifiquen de la manera següent: 
a)   Pel procediment de fabricació: 

 - Tubs centrifugats. 

 - Tubs fosos verticalment. 

b)   Per la pressió normalitzada: 
Segons l’establert a l’apartat 4.6 del “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua” del MOPU, i pressions normalitzades de 15 a 30 kp/cm2. 
507.4.2.2.2.- Classificació dels tubs de fosa dúctil. 

Els tubs de fosa dúctil, (grafit esferoidal) es classifiquen: 
a)   Pel procediment de classificació: 

 - Tubs centrifugats. 

 - Tubs fosos en motlle d’arena. 

b)   Per la pressió normalitzada (Pn) o de prova en fàbrica. 
Les pressions normalitzades, de prova en fàbrica, més usuals en els tubs comercials de fosa dúctil 
són: 
 DN.  fins a 300 mm.  60 kp/cm2 

 DN.  de 350 a 600 mm. 50 kp/cm2 

 DN.  més de 600 mm.  40 kp/cm2 
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507.4.2.3.- Característiques geomètriques 

507.4.2.3.1.- Diàmetre dels tubs. 

La sèrie de diàmetres nominals serà la següent: 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800, 900  i  1000. 
507.4.2.3.2.- Gruixos. 

Independentment de que els gruixos mínims compleixin l’estipulat en altres Normes, Instruccions 
o Plecs que els siguin d’aplicació en tot cas seran superiors als que resultin d’afegir dos 
mil·límetres al gruix de càlcul, en concepte de possibles defectes de fabricació, i altres dos 
mil·límetres, en concepte de seguretat davant una possible corrosió. 
Es denomina gruix de càlcul el que resulta de dimensionar la canonada per a la combinació més 
desfavorable de possibles pressions interiors i càrregues i sobrecàrregues exteriors, tenint en 
compte el llit de recolzament i l’amplada i compactació de la rasa, afectat d’un coeficient de 
seguretat de dos i cinc dècimes (2,5) front a la ruptura. 
Les toleràncies de gruix de paret i de gruix de brida, en el seu cas, es limitaran com segueix: 
 
 

Tipus de peces Dimensions Toleràncies en mm 

 
Tubs 

 
Gruix de la paret 
Gruix de la brida 

 
- (1+0,05e) No es fixa en més 

 (2+0,05b) 

 
Unions i peces de la conducció 

 
Gruix de la paret 
Gruix de la brida 

 
- (2+0,05e) No es fixa en més 

 (3+0,05b) 

 
on: 
e = gruix en mil·límetres de la paret segons catàleg. 

b = gruix en mil·límetres de la brida segons catàleg. 
507.4.2.3.3.- Longituds. 

Es tindrà com a longitud dels tubs, la nominal entre extrems en els tubs llisos, o l’útil en els tubs 
de dolla. 
La longitud no serà menor de tres (3) metres, ni més gran de sis (6) metres, llevat casos especials. 
Les toleràncies admeses en les longituds normals de fabricació de tubs i unions seran les següents 
per a, com a mínim, el 90% del total dels tubs: 

 
Tipus de peces 

 
Diàmetres nominals 

 
Toleràncies en 

mm 

 
Tubs amb dolla i canonada 
cilíndrica. 
 
Dolles 
 
Peces de brida dolla 

 
Tots els diàmetres 
 
Fins a 450 
inclusivament 
 
 

 

 20 
 

 20 
 

+ 20 
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Peces de brida i mascle 
 
Tubs i unions amb brides 

 
Per damunt del 450 
 
Tots els diàmetres. 

- 30 
 

 10 

507.4.2.3.4.- Desviació de la línia recta. 

Els tubs que hauran de ser rectes, seran desplaçats sobre dos camins de trànsit distants els eixos 
dels mateixos dos terços (2/3) de la longitud dels tubs. La fletxa màxima, fm expressada en 
mil·límetres no haurà d’excedir d’una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la longitud L dels tubs, 
expressada en metres. 
507.4.2.3.5.- Toleràncies de dolla. 

Les toleràncies de dolla seran les següents: 
 

 
Dimensions 

 
Diàmetres nominals 

 
Toleràncies en 

mm 

 
Diàmetre exterior. 
 
Diàmetre interior de la 
dolla. 
 
Profunditat de dolla 
 
 

 
Tots els diàmetres 
 
Tots els diàmetres 
 
Fins el 600 inclusivament. 
 
Per damunt del 600 i fins el 
1000 inclusivament. 

 

 f/2 
 

 f/3 
 

 5 
 

+ 10 
 

 
essent f = 9 + 0,003 DN, el gruix del junt en mil·límetres. 
El joc màxim o mínim d’aquestes toleràncies és de tal manera que l’acoblament dels tubs i unions 
poden efectuar-se sense dificultat.  
507.4.2.4.- Tolerància de pesos 

Els pesos normals seran els indicats en els quadres següents, i per a les unions i peces de 
conduccions reforçades o especials, els calculats prenen com a pes específic de la fosa set-centes 
quinze centèsimes de kg/dm3 (7,15 kg/dm3). 
Les toleràncies admeses amb relació al pes normal seran les següents: 
 
 
 

 
                                  Tipus de peces 

 
Toleràncies 

 
Tubs. 
 
Unions i peces amb exclusió dels que s’aconsegueixin a 
continuació. 
 
Colzes, unions múltiples, unions i peces especials. 

 

 5% 
 

 8% 
 

 12% 
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Les peces amb pes superior al màxim s’acceptaran a condició de que satisfacin les demés 
condicions d’aquest Plec. L’excés de pes no serà d’abonament. 
Totes  les peces seran pesades.  Els  tubs  de  més  de  dos-cents  mil·límetres  (200 mm), i les 
peces de més de tres-cents mil·límetres (300 mm) seran pesades individualment; els tubs i peces 
de menor diàmetre que l’indicat, seran pesades en conjunt de dos mil quilograms (2000 kg) com a 
màxim. En aquest darrer cas, les toleràncies en pes seran aplicades al conjunt de la pesada. 
507.4.2.5.- Marcat 

Tots els elements de la canonada portaran, de la manera com s’assenyala a l’apartat 4.4 del 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del 
MOPU, les marques següents: 
 Marca de fàbrica. 
 Diàmetre nominal. 
 Pressió normalitzada. 
 Any de fabricació i número d’identificació que permeti conèixer els controls a que ha estat 

sotmès el lot a que pertany el tub. 

Les marques es faran en relleu amb dimensions apropiades i es col·locaran com segueix: 
 Sobre el cantell de la dolla en els tubs centrifugats en camisa aïllant metàl·lica. 
 Sobre l’exterior de la dolla o sobre el fust a vint centímetres del final del tub, en els 

centrifugats en motlles d’arena. 
 Sobre l’exterior de la dolla a vint centímetres de l’extremitat del tub, en els fosos verticalment 

en motlles d’arena. 
 Sobre el cos de les peces. 

Qualsevol altra marca exigida pel comprador s’assenyalarà en lloc visible amb pintura sobre les 
peces. 
 
 
507.4.3.- Materials. 

507.4.3.1.- Generalitats 

El material serà de segona fosa, tenaç i dur; ha de deixar-se treballar amb la llima i el burí i serà 
susceptible de ser tallat i foradat fàcilment. 
En el seu emmotllament el material no presentarà porus, bufadures, bombolles, esquerdes ni cap 
defecte que perjudiqui la seva resistència, continuïtat i bon aspecte exterior. La seva fractura serà 
de gra fi i homogeni. 
507.4.3.2.- Característiques mecàniques 

Les característiques mecàniques de la fosa dúctil que seran objecte de garantia són: 
 - Resistència a tracció o flexo-tracció. 

 - Duresa Brinell. 
En cas de fosa grisa, es garantirà, a més de les característiques anteriors, la resiliència. 
Les característiques mecàniques de la fosa es comprovaran d’acord amb les normes d’assaig 
establertes en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 
Agua” del MOPU. 
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507.4.4.- Fabricació. 

507.4.4.1.- Generalitats 

Els tubs i, en general, qualsevol peça de fosa per a canonada es fabricaran tenint en compte les 
prescripcions especificades en els paràgrafs següents. 
Seran desemmotllats amb totes les precaucions necessàries per a evitar la seva deformació, així 
com els efectes de retracció perjudicials per a la seva bona qualitat. 
Els tubs rectes es podran fondre verticalment en motlles d’arena o per centrifugació en camisa 
aïllant metàl·lica o motlles d’arena. 
Les peces especials i altres elements es podran fondre horitzontalment si ho permet la seva 
forma. 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol altre 
que pugui tenir la influència en la seva resistència i comportament. 
Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, be acabades i perfectament llises. 
507.4.4.2.- Protecció 

Tots els tubs, unions i peces es protegiran amb revestiment tant en l’interior com a l’exterior. 
Revestiment interior 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
4179. 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
El gruixos del morter de ciment estan definits en el quadre següent: 
 

  
GRUIXOS (mm) 

DN Normal Valor mitjà mínim Valor mínim en un 
punt 

 
60-300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

350-600 5 4,5 2,5 
700-1200 6 5,5 3,0 

1400-2000 9 8,0 4,0 

 
Revestiment exterior 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zenc metàl·lic en conformitat amb la Norma 
Internacional ISO 8179; la quantitat de zenc dipositada no serà inferior a 200 g/m2. Després del 
revestiment de zenc els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; la mitjana del gruix de la 
pintura bituminosa no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
8179. 
Els revestiments es realitzaran després d’efectuades les proves d’estanquitat; i abans d’iniciar la 
seva execució, els tubs i peces es netejaran curosament traient tota traça d’òxid, arenes, escòries i 
demés impureses. 
El revestiment s’haurà d’assecar ràpidament sense escatar-se ni exfoliar-se, estarà ben adherit i 
no s’esquerdarà. No haurà de contenir cap element soluble a l’aigua ni productes que puguin 
proporcionar gust ni olor a l’aigua que condueixin. 
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507.4.4.3.- Control de qualitat dels materials 

La finalitat d’aquest control és el verificar les característiques dels materials especificats en aquest 
Plec. 
El fabricant portarà a terme, al seu càrrec, el control de qualitat dels materials, per a la qual cosa 
disposarà del mitjans necessaris i omplirà un registre de resultats que, en tot moment, estarà a 
disposició del Director de les Obres. 
Seran d’aplicació les normes UNE 36.111 i 36.118 titulades “Fundición Gris. Tipos, características y 
condiciones de suministro de piezas moldeadas” i “Fundición con grafito esferoidal. Tipos y 
condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas”. 
507.4.4.4.- Control de la fabricació 

S’exigirà com a obligatori el control de qualitat de la fabricació dels tubs. 
507.4.5.- Proves de recepció. 

507.4.5.1.- Assaigs i proves 

Les verificacions i proves de recepció s’efectuaran prèviament a l’aplicació del revestiment de 
protecció sobre el tub. 
Es realitzaran, amb caràcter obligatori, les proves de recepció següents: 
- Comprovació de l’aspecte. 

- Comprovació geomètrica. 

- Prova d’estanquitat. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior sobre un tub de cada lot. 
En els tubs obtinguts per centrifugació es realitzaran, a més de les especificades a l’anterior 
paràgraf, les proves següents: 
- Assaigs de flexió sobre anells de tubs, o de tracció sobre testimonis del material. 

- Assaig de resiliència sobre testimonis del material. 

- Assaig de resiliència sobre testimonis del material. 

- Assaig de duresa Brinell.  
En tubs obtinguts per emmotllament es realitzaran, a més de les especificades anteriorment com 
a obligatòries, les proves següents: 
- Assaig de flexió sobre testimonis del material. 

- Assaigs de tracció sobre testimonis del material. 

- Assaig d’impacte sobre testimonis del material. 

- Assaig de duresa Brinell. 
El mostreig, les proves i els assaigs de recepció es realitzaran d’acord amb l’especificat en el 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del 
MOPU. 
507.4.5.2.- Recepció i recusació 

Qualsevol tub o peça amb defectes que s’hagin ocultat per soldadura, màstic, plom o qualsevol 
altre procediment seran rebutjats. El mateix criteri es seguirà respecte a l’obturació de fuites per 
calafatament o qualsevol altre sistema. 
Els tubs, unions i peces que presenten petites imperfeccions inevitables a conseqüència del 
procés de fabricació i que no perjudiquin al servei per al que estan destinats, no seran rebutjats. 
Es rebutjaran tots els tubs i peces amb dimensions que sobrepassin les toleràncies admeses. 
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Tots els tubs dels que s’hagin separat anells o provetes per als assaigs ordenats pel Director, seran 
acceptats com si tinguessin la longitud total. 
Els tubs i peces pesats i acceptats seran separats pel Director d’Obra, o representant autoritzat 
del mateix, i Contractista i clarament marcats amb un punxó. 
De cada inspecció s’estendrà un Acta que hauran de firmar el Director de les Obres, el fabricant i 
el Contractista. Les peces que es pesin separadament figuraran en relació amb el seu pes i un 
número. Quan es tracti de pesos conjunts es farà constar en Acta, figurant amb un número i el pes 
total del lot. 
La garantia serà vàlida per a un període d’un any des de la data de lliurament. 
El Contractista haurà de puntualitzar en el seu contracte de subministrament amb el fabricant, 
que si abans d’acabar el període de garantia es troben defectes deguts a la fabricació s’estendrà 
un acta en presència del fabricant, i aquest haurà, o be d’efectuar el treball necessari per a 
corregir els defectes o reemplaçar al seu càrrec el material defectuós que li sigui tornat.  La manca 
d’aquest requisit no eximirà al Contractista de l’obligació de substituir els elements defectuosos. 
507.4.6.- Junts. 

507.4.6.1.- Generalitats 

El Contractista està obligat a presentar plànols i detalls dels junts que va a realitzar, d’acord amb 
les prescripcions d’aquest Plec, així com les característiques dels materials, elements que els 
formen i descripció del seu muntatge o execució. 
El Director, prèviament a les proves i assaigs que jutgi adients, podrà comprovar en tot moment la 
correspondència entre el subministrament i muntatge i la proposició acceptada. 
En l’elecció del tipus de junt s’haurà de tenir en compte: les sol.licitacions a que estarà sotmesa; la 
rigidesa del recolzament de la canonada; l’agressivitat del terreny i de l’efluent i d’altres agents 
que puguin alterar els materials que formen el junt i el grau d’estanquitat requerit, factor que ve 
influït per l’angle màxim que vagin a formar dos tubs consecutius. 
Serà d’aplicació l’apartat 10.4 “Juntas”, del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua”, del MOPU. 
507.4.6.2.- Condicions que han de complir els junts 

Els junts han de ser dissenyats per a complir les següents condicions: 
 Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives exteriors i interiors. 
 Estanquitat suficient de la unió a la pressió de prova, o pressió normalitzada (Pn).  
 Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior. 

507.4.6.3.- Tipus de junts 

Sense pretendre presentar tots els tipus de junts possibles, a continuació s’indiquen les 
característiques principals que tenen que ser tingudes en compte en l’obra. 
L’antic junt de dolla i campana, atapeït amb plom sobre filàstica xopa de mini, és rebutjat, no 
només per l’alt cost de ma d’obra, sinó també per menor garantia d’uniformitat. També s’ha de 
rebutjar un tipus millorat d’aquest junt que, en lloc del plom, confia la seva estanquitat a un anell 
tòric de goma, col·locat sobre el mascle i que roda sobre aquest al endollar-lo en la campana. 
L’anell pot quedar retort, el que a més de sotmetre’l a esforços mecànics perjudicials que 
escurcen la seva vida, presenta a vegades problemes d’estanquitat, pel que no ha d’utilitzar-se. 
El denominat junt elàstic és també del tipus de dolla i campana, però amb una concepció 
totalment distinta de l’anell impermeabilitzant. Aquest s’allotja en l’interior de la campana, en 
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una esquerda especial i amb una secció transversal més o menys labiada.  El muntatge és ràpid i 
l’estanquitat bona, sempre que l’angle entre dos tubs consecutius sigui petit, no havent de 
superar els 5º sexagesimals per a diàmetres de fins a 300 mm i els 3º amb diàmetres entre 300 i 
600. 
L’anomenat junt mecànic o “Express” té uns cargols que, agafant-se a les vores de la campana, 
estrenyen un anell de fosa contra l’anell de goma, afavorint l’estanquitat. L’angle màxim tolerable 
entre cada dos tubs és anàleg a l’anterior, llevat per a diàmetres molt petits amb els que pugui 
assolir els 7º o 8º. La seva major aplicació es presenta en les peces accessòries (colzes, tes, 
reduccions, etc.) on el perill de fuites per moviments relatius és més gran, facilitant-se en general 
la reparació  al reajustar el parell de collament. Per a minvar el perill de corrosió dels cargols pels 
parells elèctrics que poden formar-se, s’exigirà que estiguin fabricats amb el mateix material de 
fosa. 
El junt de brides cargolades, amb un cèrcol pla impermeabilitzant intercalat, proporciona una 
canonada molt rígida en sentit longitudinal, per la qual cosa està més indicada, en general, en les 
canonades exteriors que en les soterrades. En aquestes hi ha que usar-les, de forma ineludible, en 
les peces que estan concebudes per això, com per exemple en moltes vàlvules. El perill de 
corrosió en els cargols és molt gran, havent d’exigir-se, com a mínim, que aquests siguin cadmiats. 
507.4.6.4.- Anells elàstics per a junts 

Els anells elàstics per a junts estaran fabricats amb cautxú natural o sintètic, que compleixi les 
condicions que al respecte s’especifiquin en aquest Plec, havent de complir-se, a més, l’indicat en 
la norma UNE 53.571 denominada “Juntas de estanquidad de goma maciza para conducciones de 
agua no residuales”.  
En els junts elàstics, la part impermeabilitzant de l’anell tindrà una duresa shore compresa entre 

50 i 65, amb una tolerància de  5 i la seva darrera resistència a la tracció serà del 14 MPa, amb 
un allargament del 300% i una compressió SET màxima del 20%. 
Quan el disseny del junt inclogui a més en l’anell una part de goma més dura, amb missió de 
suport mecànic, ambdues gomes es modelaran i vulcanitzaran formant una peça única. 

La part dura tindrà una duresa shore compresa entre 80 i 85, amb una tolerància de  5, una 
resistència darrera a la tracció de 8 MPa, amb un allargament, d’al menys, el 125%. 

En els junts mecànics tipus “express”, la duresa shore serà de 75  5, amb una resistència darrera 
a la tracció de 10 MPa, un allargament mínim del 60% i una màxima compressió SET del 20%. 
En cap cas les gomes usades en qualsevol tipus de junts presentaran fissures en la prova 
d’esquerdament per ozó. 
507.4.7.- Transport i emmagatzemament 

Els tubs que hagin sofert deteriorament durant el transport, càrrega, descàrrega i 
emmagatzemament, o presenten defectes no apreciats en la recepció en fàbrica, en el seu cas, 
seran rebutjats. 
Els tubs es transportaran sobre bressols de fusta que garanteixin la immobilitat transversal i 
longitudinal de la càrrega, així com l’adequada subjecció dels tubs apilats, que no estaran 
directament en contacte entre sí, sinó a través d’elements elàstics, com fusta, gomes o llargs. 
Els tubs es descarregaran a prop del lloc on han de ser col·locats en la rasa i de forma que puguin 
traslladar-se amb facilitat al lloc en que hagin d’instal·lar-se. S’evitarà que el tub quedi recolzat 
sobre punts aïllats. 
Serà d’aplicació l’apartat 10.1 “Transporte y manipulación”, del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
L’aplegament dels tubs en obra es farà en posició horitzontal, subjectes mitjançant falques de 
fusta, llevat que es disposi d’alguna solera rígida que garanteixi l’aplegament vertical en els 
degudes condicions de seguretat. 
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El número de fileres superposades en els aplegaments no serà tan gran que els pesos propis 
perjudiquin o danyin als tubs inferiors.  En cap cas es col·locaran més de 16 pisos amb tubs de 
diàmetre de 100 mm; d’11 pisos amb tubs de diàmetre de 200 mm; de 9 pisos amb tubs de 
diàmetre de 300 mm; de 7 pisos amb tubs de diàmetre de 400 mm; de 5 pisos amb tubs de 500 
mm i de 5 pisos amb tubs de diàmetre de 600 mm. Per a diàmetres més grans s’extremaran les 
precaucions. 

507.5.- Execució 

507.5.1.- Replanteig. 

Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
507.5.2.- Rasa per a canonades soterrades. 

Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
Es recomana mantenir, en el possible, la verticalitat de les parets de la rasa en la zona inferior 
ocupada pel tub, al menys fins a l’altura de la seva generatriu superior. 
No és necessari excavar nínxols en la rasa per a la col·locació dels tubs, essent suficient en fer un 
petit rebaix en el fons de la rasa coincidents amb els junts, quant la canonada es recolzi 
directament sobre l’esmentat fons en tota la longitud dels tubs. 
507.5.3.- Instal·lació de canonades soterrades. 

Serà d’aplicació l’art. 501 d’aquest Plec. 
En terrenys estables no rocosos la canonada podrà recolzar-se directament sobre el fons de la 
rasa una vegada regularitzada la superfície, deixant una rasant uniforme sense pedres de tamany 
superior a dos centímetres (2 cm). Es recomana que el fons de la rasa estigui fluix abans de 
col·locar la canonada per a proporcionar-li el matalàs adequat i garantir, junt amb els rebaixos 
especificats en l’apartat anterior, un seient continu del tub. Una vegada col·locada la canonada es 
compactarà el fons de la rasa a cada costat dels tubs. 
En terrenys rocosos, o quan es trobin palets o fàbriques antigues, s’estendrà sobre el fons de la 
rasa un llit amb gruix mínim de quinze centímetres (15 cm), executat amb material granular  de 
tamany  màxim no superior a vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) i no menor de cinc mil·límetres (5 
mm). El material granular serà no coherent i el seu equivalent d’arena (EA) serà superior a vint-i-
cinc (25) segons les normes UNE. El material es compactarà després de col·locats els tubs fins 
assolir un grau de compactació no inferior al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Normal o 
una densitat relativa no inferior al setanta per cent (70%), segons les normes UNE i NLT. 
Si fos inevitable la instal·lació de la canonada en terrenys excepcionalment inestables (fangs, 
argiles expansives, terrenys movedissos i anàlegs) s’estudiarà i executarà una fonamentació 
especial (recolzaments discontinus en blocs, pilonatges, etc). 
Si durant el muntatge fos necessari tallar algun tub, aquesta operació es realitzarà amb serra 
especial. En cap cas es donaran cops als tubs. 
El collament dels cargols dels junts mecànics tipus “Espress” es realitzarà amb clau dinamomètrica 
regulat als següents valors donats en Newton.metre, en funció del diàmetre interior dels tubs: 
 

 
Diàmetre del tub (mm) 

 
Parell de collament 

(N.m) 

 
Fins a 100 

 
De 100 a 600 

 
Més gran de 600 

 

 
60 a 80 

 
100 a 120 

 
130 a 160 
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507.6.- Proves de la canonada instal·lada 

Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec, amb l’excepció de que la pressió de prova en 
rasa de les canonades de vuitanta (80) fins a tres-cents mil·límetres (300 mm) de diàmetre, serà 
només d’una amb dues vegades (1,2) la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. 

507.7.- Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’art. 501 d’aquest Plec. 
En ml de canonada s’inclouen les peces especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge i els 
elements accessoris (brides, cargols, etc.) necessaris per al muntatge i proves. 

508.- CANONADA D’ACER SENSE SOLDADURA 

508.1.- Definició 

Canonada d’acer sense soldadura és el conducte format per tubs d’acer obtinguts per laminació o 
extrusió, sense soldadura, convenientment units per junts estancs per al transport de fluids a 
pressió. 
Serà d’aplicació l’establert a l’art.501 d’aquest Plec. 

508.2.- Limitacions d’aplicació 

El diàmetre interior màxim és de quatre-cents cinquanta. 
Tots els tubs i peces d’acer hauran de ser protegits interior i exteriorment contra la corrosió per 
algun dels procediments indicats en els quadres 9.4.1.a, b, c i 9.5.1 del “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de MOPU. 
Les canonades d’acer soterrades requeriran la protecció catòdica per a impedir els fenòmens 
d’electròlisi, ocasionats pels corrents elèctrics en el terreny, que poden originar corrosions 
importants. 

508.3.- Materials 

508.3.1.- Definicions. 

Tubs d’acer sense soldadura són tubs obtinguts per estirat o extrusió, sense soldadura. En aquest 
Plec només es consideren els tubs sense soldadura fins a un diàmetre interior de 450 mm. 

Diàmetre nominal. Segons l’art.507.4.1. 

Longitud total. Segons l’art.507.4.1. 
Longitud útil. Longitud total del tub menys la longitud de lliurament en la unió, en el seu 
cas. En els tubs amb junts a tocar, és igual a la longitud total del tub. 
Gruix nominal. És el gruix de paret declarat pel fabricant. 
Pressió de ruptura (Pr). Segons l’art.507.4.1. 

Pressió màxima de treball (Pt). Segons l’art.507.4.1. 

Pressió normalitzada (Pn). Segons l’art.507.4.1. 
508.3.2.- Condicions generals. 

508.3.2.1.- Normativa 

Els tubs per a obres d’abastament d’aigua compliran les condicions fixades en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU. 
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508.3.2.2.- Classificació 

Tenint en compte les pressions normalitzades, els tubs d’acer sense soldadura es classifiquen 
d’acord amb les següents normes: 
 - Per a diàmetres DN < 150 mm. DIN 2440. 

 - Per a diàmetres compresos entre 150 < DN <  450. DIN 2448. 

508.3.2.3.- Característiques geomètriques 

508.3.2.3.1.- Diàmetres dels tubs. 

Els diàmetres nominals (DN) dels tubs s’ajustaran als següents valors, expressats en mil·límetres: 
DN (mm): 25, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400. 

508.3.2.3.2.- Gruixos. 

Els gruixos mínims seran de tal manera que el coeficient de seguretat obtingut entre la pressió 
màxima de treball (Pt) i la pressió de ruptura (Pr) verifiqui: 

P

P

r

t

  4  

508.3.2.3.3.- Toleràncies. 

Les toleràncies admeses en els tubs d’acer estirat sense revestir s’especifiquen a continuació: 
  Concepte  Tolerància 

  Pes   + 10% 

  Gruix   + 15% 

  Diàmetre exterior +1% amb un màxim de 0,8 mm. 

508.3.2.3.4.- Marcat. 

Es verificarà l’especificat a l’art. 509.4.2.4 “Marcat” d’aquest Plec. 

508.3.3.- Materials. 

L’acer emprat en la fabricació de tubs i peces especials perfectament soldable. 
Les característiques mecàniques i composició química, a garantir per a l’acer seran les 
especificades per: 
 ST.37.0 s/DIN 1629/84. 
 

 
Resistència a 

tracció kp/mm2 

 

 
Allargament de 
ruptura mínim 

% 

 
Carboni % màx. 

 
Fòsfor % màx. 

 
Sofre % màx. 

 
35 a 48 

 

 
25 

 
0,17 

 
0,040 

 
0,040 

 
L’assaig de tracció es realitzarà segons l’especificat a l’apartat 2.12 del “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU. 
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508.3.4.- Fabricació. 

Es complirà l’especificat a l’art.509.4.4. “Fabricació” d’aquest Plec. 

508.3.5.- Proves de recepció. 

Es complirà l’establert a l’art.509.4.5. “Proves de recepció” d’aquest Plec. 

508.3.6.- Junts. 

Es complirà l’especificat a l’art.509.4.6. “Junts” d’aquest Plec. 

508.3.7.- Peces especials. 

Es complirà l’especificat a l’art.509.4.7 “Peces especials” d’aquest Plec. 

508.3.8.- Transport i emmagatzematge. 

Es complirà l’establert a l’art.509.4.8 “Transport i emmagatzematge” d’aquest Plec. 

508.4.- Execució 

Serà d’aplicació l’establert a l’art.501 d’aquest Plec. 
La canonada podrà recolzar-se directament sobre el fons de la rasa en terrenys estables no 
rocosos, una vegada regularitzada la superfície, deixant una rasant uniforme sense pedres de 
volum superior a dos centímetres (2cm). 
En cas que els junts es realitzin amb brides hauran de realitzar-se petits rebaixes en la zona de 
recolzament del junt per a que els tubs descansin totalment sobre la seva generatriu inferior. 

508.5.- Proves de la canonada instal·lada 

Serà d’aplicació l’establert a l’art.501 d’aquest Plec. 

508.6.- Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’art.501 d’aquest Plec. 
En el preu del metre de canonada estaran incloses les brides, els cargols i les peces especials 
(colze, derivacions, etc.) i el seu muntatge. 
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CAPÍTOL 6: OBRES D’EDIFICACIÓ. 

600.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

600.1.- Conglomerats 

600.1.1.- Cal aèria. 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les següents 
Normes: 
Norma UNE 41-066-55 “Cales para Construcción. Definiciones”. 

Norma UNE 41-067-57 “Cal aérea para Construcción. Clasificación. Características”. 
600.1.1.1.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats a les Normes UNE esmentades. Els 
criteris d’acceptació o rebuig seran fixats en el PPTP, però en qualsevol cas, l’incompliment de les 
especificacions incloses a les Normes UNE esmentades, donarà lloc al rebuig del material i de 
l’obra amb ell executada. 
600.1.1.2.- Amidament i abonament. 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la unitat d’obra 
de la que formi part. 
En aplecs, la cal aèria s’amidarà en tones (t) realment aplegades. 
600.1.2.- Cal hidràulica. 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les següents 
Normes: 
Norma UNE 41-066-55 “Cales para Construcción. Definiciones”. 

Norma UNE 41-068-57 “Cal hidráulica para construcción. Clasificación. Características”. 
600.1.2.1.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats a les Normes UNE esmentades. 
L’incompliment de les especificacions incloses a les Normes UNE citades donarà lloc al rebuig del 
material i de l’obra executades amb aquest. 
600.1.2.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la unitat d’obra 
de la que formi part. 
En aplecs, la cal hidràulica s’amidarà per tones (t) realment aplegades. 
600.1.3.- Ciments. 

Serà sempre d’aplicació el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de 
Ciments, en el successiu Plec RC-93 
600.1.3.1.- Definició i classificació 

Es farà d'acord amb la norma UNE 80.301/88 “Cementos. Definiciones, clasificación y 
especificaciones”. 
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600.1.3.2.- Característiques 

Compliran les especificades en els articles 2 i 3 del Plec RC-93. 
600.1.3.3.- Subministrament i identificació 

Compliran l'especificat en l’article 5 del Plec RC-93. 
600.1.3.4.- Transport i emmagatzematge 

Els sacs emprats per al transport de ciment seran de plàstic o de paper, en aquest cas estaran 
constituïts per quatre (4) fulls de paper com a mínim, i es conservaran en bon estat, no presentant 
esquerdes, zones humides ni fuites. 
A la recepció en obra de cada partida, el Director de les obres examinarà l'estat dels sacs i 
procedirà a donar la seva conformitat perquè es passi a controlar el material o a rebutjar-lo. 
Els sacs emprats per al transport del ciment s'emmagatzemaran en lloc ventilat, defès de la 
intempèrie i de la humitat, tant del sòl com de les parets. A tal efecte els sacs s'amuntegaran 
sobre tarimes, separades de les parets del magatzem, deixant passadissos entre els diferents 
munts per a permetre el pas del personal i aconseguir un màxim airejament del local. Cada quatre 
(4) capes de sacs com a màxim es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas d'aire a través 
dels propis munts que formen els sacs. 
El Director comprovarà amb la freqüència que cregui necessària que del tracte donat als sacs 
durant la descàrrega no es segueixen desperfectes que puguin afectar a la qualitat del material; i, 
de no ser així, imposarà el sistema de descàrrega que estimi més convenient. 
Quan el sistema de transport sigui a granel, el Contractista comunicarà al Director amb la deguda 
antelació el sistema a utilitzar, amb l'objecte d'obtenir l'autorització corresponent. 
Les cisternes emprades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans mecànics per al 
trasllat ràpid del contingut a les sitges d'emmagatzematge. 
El ciment transportat en cisternes s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament 
aïllades contra la humitat. 
A la vista de les condicions indicades en els paràgrafs anteriors, així com d'aquelles altres 
referents a la capacitat de la cisterna, rendiment del subministrament, etc. que estimi necessàries 
el Director, procedirà aquest a aprovar o rebutjar el sistema de transport i emmagatzematge 
presentat. 
El Director comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, que durant el buidat de les 
cisternes no es duran a terme manipulacions que puguin afectar a la qualitat del material; i, de no 
ser així, suspendrà l'operació fins a que es prenguin les mesures necessàries perquè aquesta es 
realitzi d'acord amb les exigències. 
 
600.1.3.5.- Recepció i control 

Als efectes que s'indiquen seguidament, s'estableixen les següents definicions. 
PARTIDA : és la quantitat de ciment, de la mateixa designació i procedència, rebuda en obra en 
una mateixa unitat de transport (camió, vagó de ferrocarril, contenidor, etc.). La partida pot ésser 
constituïda por un o diversos lots. 
LOT : és la quantitat de ciment d'una mateixa partida que es sotmet a recepció en bloc. El volum 
del lot haurà de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, per 
la Direcció d'Obra. 
MOSTRA : és la porció de ciment extreta de cada lot i sobre la qual es realitzaran, si procedeix, els 
assaigs de recepció. 
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En el cas de plantes de fabricació de formigons preparats o plantes industrials de prefabricació es 
prendrà una mostra per a cada 500 Tm de ciment o per l'emprat en la fabricació realitzada en un 
dia, en el cas de sobrepassar-se diàriament la xifra anterior, sempre que el ciment utilitzat sigui de 
la mateixa procedència. 
Referent a la presa de mostres i assaigs de recepció es complirà l'especificat en el capítol 7 del 
Plec RC-93. 
Quan per aplicació de les condicions contractuals del P.C.P., o per indicació del Director, sigui 
precís comprovar la característica de qualitat d'una partida, es remetrà al laboratori encarregat de 
realitzar els assaigs la mostra representativa d'aquella partida, que haurà de mantenir inalterats 
els seus envasos i precintes a l'arribada al centre. 
Cada partida arribarà a obra acompanyada del seu corresponent document d'origen, on figuraran 
el tipus, classe i categoria al que pertany el ciment, així com la garantia del fabricant de que el 
ciment compleix les condicions exigides en el vigent Plec RC-88. El fabricant lliurarà a més, si se li 
sol·licita, còpia dels resultats d'anàlisis i assaigs corresponents a cada partida. 
A la recepció en obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la instal·lació 
d'emmagatzematge comptin amb l'aprovació del  Director,  es  durà  a terme una presa de 
mostres, i sobre aquestes es procedirà  a  mesurar el  rebuig pel tamís 0,080 UNE. 
Amb independència de tot l'anteriorment establert, quan el Director ho cregui convenient, es 
duran a terme els assaigs que consideri necessaris per a la comprovació de les característiques 
previstes en el Plec RC-93, així com de la seva temperatura i condicions de conservació. 
En tot cas, i com a mínim, es realitzaran els assaigs següents: 
 Abans de començar el formigonat i cada vegada que variïn les condicions de subministrament, 

es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics previstos en el vigent Plec RC-88. 

 Durant la marxa de l'obra, com a mínim un cop cada tres mesos i no menys de tres vegades 
durant la duració de l'obra, es comprovarà al menys pèrdua al foc, residu insoluble, finura de 
molt, principi i fi d’adormiment, resistències a flexotracció i compressió i expansió en autoclau. 
Aquesta exigència es podrà suprimir si el ciment posseeix el “Distintivo de Calidad” (DISCAL), o 
si en cada partida el fabricant acompanya un certificat d'assaig que correspongui a una 
fabricació sotmesa a un sistema de control de qualitat avalat per un organisme o entitat aliena 
a la pròpia factoria, sempre que ho accepti el Director. 

Quan el ciment hagi estat emmagatzemat, en condicions atmosfèriques normals, durant un 
termini superior a un (1) mes, es procedirà a comprovar que llurs característiques continuen 
essent adequades. Per això, dintre dels vint (20) dies anteriors al seu ús es realitzaran, com a 
mínim, els assaigs d’adormiment i resistències mecàniques a tres (3) i set (7) dies sobre una 
mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrenys que s'hagin pogut 
formar. 
De qualsevol forma, llevat en los casos en què el nou període d’adormiment resulti incompatible 
amb les condicions particulars de l'obra, la sanció definitiva sobre la idoneïtat del ciment en el 
moment del seu ús vindrà donada pels resultats que s'obtinguin de la resistència mecànica a vint-
i-vuit (28) dies del formigó amb ell fabricat. 
En ambients molt humits, o en el cas de condicions atmosfèriques especials, el Director podrà 
variar el termini d'un (1) mes, anteriorment indicat, per a la comprovació de continuïtat de les 
característiques del ciment. 
El ciment no arribarà a obra excessivament calent. Si la seva manipulació es realitza per mitjans 
mecànics, la seva temperatura no passarà de setanta graus centígrads (70º C), i si es realitza a mà, 
no passarà del major dels dos límits següents: 
 Quaranta graus centígrads (40º C) 

 Temperatura ambient més cinc graus centígrads (5º C) 
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De no complir-se l'anterior, s'haurà de comprovar amb anterioritat al seu ús que el ciment no 
presenta fals adormiment. 
600.1.3.6.- Limitacions d'ús 

En el cas de que les condicions de l'obra requereixin determinades característiques del producte 
acabat, bé sigui morter, formigó o lletada, podrà emprar-se com a ciment l'obtingut mitjançat la 
mescla íntima, curosament vigilada, de ciments naturals, Pòrtland o siderúrgics. 
Es podran emprar mescles de ciment siderúrgic i aluminós, sempre que es realitzin assaigs previs 
de les resistències mecàniques obtingudes. 
Els ciments compostos i naturals no són aptes per elements i estructures resistents de formigó. 
600.1.3.7.- Criteris d'acceptació i rebuig 

L’incompliment de les especificacions incloses en el Plec RC-88 donarà lloc al rebuig del material i 
de l'obra amb ell executada. 
600.1.3.8.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat 
d'obra de que formi part. 
En aplecs, el ciment s'amidarà  per tones (t) realment aplegades. 
600.1.4.- Guixos i escaioles. 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques serà d'aplicació el “Pliego General 
de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas” RY-85 del MOPT aprovat per Ordre de 31 
de maig de 1985 (B.O.E. 10/6/85). 
600.1.4.1.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d'acord amb els assaigs especificats en el Plec RY-85. 
L’incompliment de les especificacions incloses en el Plec RY-85 donarà lloc al rebuig del material i 
de l'obra amb ell executada. 
600.1.4.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat d' 
obra de que formi part. 
En aplecs, els guixos i escaioles s’amidaran per tones (t) realment aplegades. 

600.2.- Acers 

600.2.1.- Barres corrugades per armadures. 

600.2.1.1.- Definició 

Barres corrugades són les que en la seva superfície presenten ressalts que augmenten 
l'adherència amb el formigó, acomplint el disposat en la Instrucció EH-91. 
600.2.1.2.- Característiques 

Les característiques físiques que hauran de reunir s'especifiquen en l’apartat 9.3 de la Instrucció 
EH-91. 
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A més de les esmentades en l’apartat 9.3 de la Instrucció EH-91, es tindran sobretot en compte les 
Normes UNE 36.088 (1) i (2) i 36.088/79. El fabricant indicarà si l'acer és apte per a la soldadura i 
com s’haurà de realitzar aquesta. 
600.2.1.3.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

El control aplicable serà el Normal i  l'Intens, definits en l’article 71 de la Instrucció EH-91. 
 Control a Nivell Normal, 71.3 EH-91. 

 Control a Nivell Intensiu, 71.4 EH-91. 

Les condicions d'acceptació o rebuig dels acers seran les fixades en l’apartat 71-6 de la Instrucció 
EH-91. 
600.2.1.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat 
d'obra de que formi part. 
En aplecs, les barres corrugades s’amidaran per tones (t) realment aplegades amidades por 
pesada directa en bàscula contrastada. 
600.2.2.- Malles electrosoldades. 

600.2.2.1.- Definició 

Són les que compleixen les condicions prescrites en la Norma UNE 36092-81, i allò disposat en 
l’apartat 9.4 de la Instrucció EH-91. 
 
 
 
600.2.2.2.- Característiques 

Els diàmetres nominals dels filferros, llisos o corrugats, emprats en les malles electrosoldades 
s'ajustaran a la sèrie següent: 

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm. 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufadures. 
Als documents d'origen figuraran la designació i característiques del material, així com la garantia 
del fabricant de que aquest material compleix les característiques exigides en la Instrucció EH-91. 
El fabricant facilitarà a més a més, si es sol·licita, còpia dels resultats d'assaigs corresponents a la 
partida servida. 
Les característiques mecàniques mínimes garantides dels filferros que formen les malles 
electrosoldades,  hauran  de  complir els requisits que s'especifiquen en la taula 9.4 de la 
Instrucció EH-91. 
Les malles electrosoldades corrugades, al igual que les llises, es designaran d'acord amb 
l'especificat en l’apartat 9.4 (comentaris) de la Instrucció EH-91. 
600.2.2.3.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

Per a comprovar les característiques mecàniques es prendrà una mostra del pannell que contingui 
tres nusos soldats. Es comprovarà la resistència del nus mitjançant tres determinacions, segons 
UNE 36.092. 
El control aplicable serà el mateix especificat en l'apartat 600.1.5.1. per a les barres corrugades. 
Les condicions d'acceptació o rebuig seran les fixades en l’apartat 7.6 de la Instrucció EH-91. 
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600.2.2.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat 
d'obra de que formi part. 
En aplecs, les malles electrosoldades s'amidaran per metres quadrats (m2) realment aplegats de 
cada tipus. 
600.2.3.- Armadures actives per a formigó pre-tesat. 

600.2.3.1.- Definició 

A) Filferro. 

El filferro per a formigó pre-tesat són productes de secció massissa procedents de la laminació en 
fred o trefilat d’un “alambrón” seguit o no de tractaments tèrmics que milloren l’estabilitat del 
material (UNE 36.095). 
B) Barres. 

Les barres per a formigó pre-tesat són productes de secció massissa, circular o no, que es 
subministren únicament en forma d’elements rectilinis. 
 
 
C) Entrellaçaments i cordons. 

Els entrellaçaments i cordons per a formigó pre-tesat són conjunts de filferros enrotllats 
helicoidement. 
Els entrellaçaments estan formats per dos o tres filferros d’igual diàmetre. 
Els cordons estan formats per més de tres filferros (es normalitzen els de 7 filferros) enrotllats al 
voltant d’un eix central, generalment materialitzat per un filferro. 
S’anomena tendó al conjunt de les armadures de pre-tesat que allotjades dintre de un mateix 
conducte,  es consideren  en els càlculs com a una sola armadura (art.13 de la EP-80). 
600.2.3.2.- Característiques 

A) Filferros. 

Les característiques mecàniques exigibles als filferros de pre-tesat, determinades a partir dels 
assaigs realitzats segons les Normes UNE 36.095-85, 36.401-81, 36.422-85 i 36.465-86, són les que 
prescriu l’apartat 13.3 de l’article 13 de la Instrucció EP-93. 
B) Barres. 

Les característiques mecàniques exigibles a les barres de pre-tesat, determinades a partir dels 
assaigs realitzats segons les normes UNE 7292-72, 36.401-81, 36.422-85  i  36.465-86, són les que 
prescriu l’apartat 13.4 de l’article 13 de la Instrucció EP-93. 
C) Entrellaçaments i cordons. 

Les característiques mecàniques exigides als entrellaçaments i cordons de pre-tesat, 
determinades a partir dels assaigs realitzats segons les Normes UNE 7326-75, 36.422-85 i 36.465-
86, són les que prescriu l’apartat 13.5 de l’article 13 de la Instrucció EP-93. 
600.2.3.3.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

Es realitzarà d’acord amb l’apartat 23.6 de la Instrucció EP-93. 
D’acord amb l’art. 68 de la Instrucció EP-93 s’estableixen tant per les armadures actives com per 
les passives, dos nivells, normal i intens, per a controlar la qualitat de l’acer. 
El Control a Nivell Normal és aplicable a obres on s’hagi especificat en el seu projecte un 

coeficient de minoració de la resistència de l’acero  S = 1,15. 
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El Control a Nivell Intens és aplicable a obres on s’hagi especificat en el seu projecte un coeficient 

de minoració de la resistència de l’acer  S = 1,10. 
Les activitats de control a realitzar són les especificades a continuació. 
Control a  Nivell Normal, es realitzarà d’acord amb l’apartat 68.2 de  la  Instrucció EP-93. 
Control a Nivell Intens es realitzarà d’acord amb l’apartat 68.3 de la Instrucció EP-93. 
L’incompliment de les condicions aquí especificades, donarà lloc al rebuig del material i de l’obra 
amb aquest executada. 
 
 
 
600.2.4.- Acer laminat per a estructures. 

600.2.4.1.- Definició 

Es defineixen com acers laminats per a estructures metàl.liques els productes d'acer laminat en 
calent, perfils i xapes que s'utilitzen en les estructures i l’amidament nominal dels quals sia 
superior a 3 mm. 
600.2.4.2.- Característiques 

Les característiques químiques i mecàniques seran les establertes en la Norma MV 102-1975 
(capítol 2, 2.1 a 2.3). 
El fabricant garanteix les característiques mecàniques i la composició química dels productes 
laminats que subministra. 
Aquesta garantia es materialitza mitjançant les marques que preceptivament hauran de dur els 
productes segons l'article 4.2 de la Norma MV 102-1975. 
Es defineixen les classes d'acer, pel seu tipus i grau segons l'article 2.4 de la Norma MV 102-1975. 
Els productes s'agrupen en sèries per les característiques geomètriques de secció. Les sèries 
actualment emprades s'indiquen en la Taula 4.1 del capítol 4 de la Norma MV 102-1975, en la que 
s'inclouen en forma d'exemple la notació que s'emprarà en els plànols i escrits en què es 
descriuen aquests productes. 
600.2.4.3.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

El certificat de qualitat es podrà substituir per la identificació de marca de qualitat en els 
productes. 
El control de materials es portarà d'acord amb un pla de control establert segons els criteris del 
capítol 3, Norma MV-102, en quant a la formació dels lots, presa de mostres i assaigs que es 
resumeixen seguidament. 
La determinació de les característiques, límit elàstic, resistència a la tracció i perllongament en 
trencament, es farà d'acord amb la Norma UNE 36.401. 
L'assaig plegat amb la UNE 7292. 
El de resistència segons UNE 36.403-81. 
La determinació de les característiques químiques, (Carboni, Fòsfor, Sofre, Silici, Manganès, etc.), 
es faran amb les Normes UNE 7014, 7331-75, 7249, 7029, 7248, 7019, 7028-75 i 7027. 
Quant existeixi més d'un mètode d'assaig es pot escollir el més convenient. 
La presa de mostres es realitzarà a l'atzar segons UNE 36.300. 
Per a la pintura de protecció estarà allò disposat en els articles d'aquest Plec corresponents als 
tipus emprats. 
Les toleràncies en les dimensions i en el pes seran les establertes a la taula 4.2. de la Norma NBE-
MV 102-1975. 
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L'incompliment de les condicions aquí especificades donarà lloc al rebuig del material i de l'obra 
amb ell executada. 
600.2.4.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb l'indicat en la unitat d'obra 
de que formi part. 
Als aplecs, l'acer laminat es mesurarà per quilograms (Kg) realment aplegats en obra. 

600.3.- Materials ceràmics 

600.3.1.- Característiques. 

Es defineixen com a materials ceràmics aquells obtinguts per la cocció de les argiles. 
600.3.2.- Maó ceràmic. 

600.3.2.1.- Definició 

És una peça ortoèdrica obtinguda per emmotllat, assecat i cocció a temperatura elevada d’una 
pasta argilosa. 
Es fa distinció de tres tipus: 
 Massís. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum total no 

superior al cinc per cent (5%) del total aparent de la peça. Les seves dimensions seran de 290 x 
140 x 40 mm  o  290 x 140 x 50 mm. 

 Perforat. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum total 
superior al cinc per cent (5%) i no més gran del trenta-tres per cent (33%) del total aparent de 
la peça. Les seves dimensions seran de 290 x 140 x 40 mm,  290 x 140 x 50 mm,  290 x 140 x 65 
mm  o  290 x 140 x 75 mm. 

 Buit. Es permeten perforacions paral·leles a una qualsevol de les arestes, de volum total 
superior al trenta-tres per cent (33%) del total aparent de la peça. Les seves dimensions seran 
de 290 x 140 x 25 mm, 290 x 140 x 40 mm, 290 x 140 x 90 mm  o  290 x 140 x 110 mm. 

600.3.2.2.- Condicions generals 

Deuran complir les següents condicions: 
- La densitat dels materials no serà inferior a 1,7 t/m3 
- La seva resistència mínima a la compressió serà de dos-cents kiloponds per centímetre quadrat 

(200 kp/cm2) segons la Norma UNE 7059. 
- Seran homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta. 
- Hi haurà manca de taques, eflorescències, cremades, esquerdes, coqueres, plans d’exfoliació i 

matèries estranyes que puguin disminuir la seva resistència i duració. Seran inalterables a 
l’aigua. 

- Tindran suficient adherència als morters. 
- La capacitat d’absorció de l’aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en pes, després d’un dia 

(1 d) d’immersió. L’assaig es realitzarà d’acord amb la norma UNE 7061. 
- La resistència a la intempèrie es comprovarà segons la Norma UNE 7062. 
600.3.2.3.- Control de qualitat 

Els maons compliran l’especificat en la Norma RL-88 en quant a definició del producte, 
especificacions per a la classificació en classe V i VN i especificacions per la classificació dels 
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maons segons la seva resistència i designació. També hauran de complir les Normes UNE 
següents: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7268, 7269, 7318. 
Independentment, els maons de sanejament es sotmetran a una prova de resistència a 
compressió i una altra d’absorció d’aigua per cada cinc mil (5000) maons subministrats, que serà 
abonada pel Contractista. 
Aquests assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes UNE 7059 i UNE 7061, respectivament. 
Els materials d’origen industrial hauran de complir les corresponents normes i disposicions vigents 
relatives a fabricació i control industrial, en el seu defecte les Normes UNE 7191, 7192 i 7193. 
Quan el material arribi a obra amb Certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de 
dites normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves 
característiques aparents. 
600.3.3.- Teules. 

600.3.3.1. Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-024-85 donarà lloc al rebuig 
del material i de l’obra amb ell executada. 
600.3.3.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la unitat d’obra 
de que formi part. 
En aplecs, les teules s’amidaran per unitats realment aplegades. 
600.3.4.- Rajoles ceràmiques. 

Per a la seva definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i identificació, 
control, i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNE 67-087-85 “Baldosas Cerámicas para 
Suelos y Paredes. Definiciones, Clasificación, Características y Marcado”. 
Estaran compostes a base d’argiles, caolins, sílice, fundents i altres components cuits a altes 
temperatures. El fabricant especificarà: 
 Duresa superficial Mohs. 

 Coeficient d’absorció d’aigua en tants per cent (%). 

 Geladicitat: geladisa o no geladisa. 

 Acabat superficial: esmaltat o no esmaltat. 

 
 
 
Es consideren els següents tipus de rajoles ceràmiques: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Tipus  Duresa Mohs Absorció d’aigua Gelacitat Acabat 

  1A           7          6%  No geladisa     -- 

  2A           5          6%  No geladisa     -- 

  1B           7          10%         --      -- 

  2B           5          10%         --      -- 

  1C           7         --          --      -- 

  2C           5         --          --      -- 

  1D           7         --          --  Esmaltat 

  2D           5         --          --  Esmaltat 
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L’esmalt o revestiment vitri serà totalment impermeable i inalterable a la llum. Qualsevol altre 
acabat com arrebossat i lliscat que reuneixi dites característiques es considerarà a efectes 
d’aquest Plec com a esmalt. 
La seva cara vista estarà exempta d’esquerdes i taques. La cara dorsal tindrà relleus que facilitin la 
seva adherència amb el material d’arrapament. 
Segons sigui la ceràmica normal o de gres s’atendrà als següents criteris: 
a) Ceràmica Normal: 
Haurà de reunir les següents característiques mínimes en funció del seu coeficient d’absorció 
d’aigua en tants per cent (%). 
 

 Absorció d’aigua Pes específic   Resistència  a  la 
  (%)  aparent en Kg/m3  flexió en Kg/cm2 

               a  3         2.300    250 

        3 < a  6         2.200    200 

        6 < a  10         2.300    175 
      10 < a         1.900    125 

 
 
 
b) Ceràmica de Gres. 
Haurà de tenir fractura concoïdal. 
Serà resistent a l’atac d’agents químics, excepte càustics alcalins calents i àcid fluorhídric. 
Haurà de reunir les següents característiques mínimes: 
 Coeficient d’absorció d’aigua, 3 por 100. 

 Pes específic aparent, 2.300 kg/m3. 

 Resistència a la flexió, 250 kg/cm2. 

600.3.4.1.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-087-85 donarà lloc al rebuig 
del material i de l’obra amb ell executada. 
600.3.4.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat a la unitat d’obra 
de la que formi part, En aplecs, aquestes peces s’amidaran per unitats realment aplegades. 
600.3.5.- Peces ceràmiques per a forjats 

Per a la seva definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i identificació, 
control, i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNE 67-020-78 “Cerámica, bovedillas 
cerámicas para forjados unidirecionales. Características técnicas”. 
D’acord amb l’apartat 2.2 de la Instrucció EF-88, tindran una resistència mecànica a compressió 
no inferior a 250 Kp/cm2, determinable de forma idèntica a com s’especifica en el paràgraf 8.1.2. 
de la mateixa per a peces d’alleugeriment. 
600.3.5.1.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 67-020-78 donarà lloc al rebuig 
del material i de l’obra amb ell executada. 
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600.3.5.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb l’indicat en la unitat d’obra 
de la que formi part. 
En aplecs, les corbades s’amidaran per unitats realment aplegades. 

600.4.- Prefabricats de ciment 

600.4.1.- Rajoles de ciment. 

Per a una definició, classificació, fixació de característiques, subministrament i identificació, 
control i mètodes d’assaig, serà d’aplicació la Norma UNE-41008 “Baldosas de Cemento”: 
600.4.1.1.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en la Norma UNE esmentada. 
L’incompliment de les especificacions incloses en la Norma UNE 41008 donarà lloc al rebuig del 
material i de l’obra amb ell executada. 
600.4.1.2.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb la unitat d’obra de la que 
formi part. En aplecs, les rajoles s’amidaran per metres quadrats realment aplegats. 
600.4.2.- Elements prefabricats estructurals de formigó. 

600.4.2.1.- Característiques generals 

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 acceptables per la Direcció d’Obra. 
Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pre-tesat aquells elements 
constructius de formigó pre-tesat 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 que les noves 
característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt 
de l’obra a l’element de que es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. L’aprovació 
per la Direcció d’Obra, necessària davant qualsevol canvi, no alliberarà al Contractista de la 
responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada. 
En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 
com a tals i aconsegueixi l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyarà a la seva proposta, 
descripció, plànols, càlculs i justificació de 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  que es tracti. Tanmateix presentarà el nou pla de treballs en el que es constata la 
reducció del termini d’execució amb respecte al previst. 
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L’import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en que s’hagués realitzat segons el 
projectat. L’aprovació de la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la 
responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 
Materials 
Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva 
fabricació seran, com a mínim, els següents: 
 
 Formigó H-250 com a mínim per a elements prefabricats en obra i H-300 per a elements en 

fàbrica. 

 Armadura AEH-400S. 

Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec tant per a les 
estructures de formigó armat com de formigó pre-tesat. 
Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pre-tesat hauran de ser aprovats 
per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes tant a l’EP-93 com al PG-3. 
Expedient de fabricació 
El Contractista haurà de presentar a l’aprovació de la Direcció d’Obra un expedient en el que 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. 
L’aprovació per la Direcció d’Obra de la proposta del Contractista no implica l’acceptació dels 
elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents. 
Encofrats 
Els encofrats i els seus elements d’enllaç, acompliran totes les condicions de resistència, 
indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, per a que siguin complides les toleràncies d’acabat 
requerides en el present Plec. 
La Direcció d’obra podrà ordenar la retirada dels elements d’encofrat que no compleixin aquests 
requisits. 
Els encofrats a 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 que aquest material 
tingui el tractament previ necessari per a 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. L’ús d’aquests taulers requeriran l’aprovació expressa de la Direcció d’Obra.  
Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d’haver fet proves, i ho 
hagi autoritzat la Direcció d’Obra. 
Formigonat de les peces 
La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
L’ús de vibradors estarà subjecte a les normes sancionades per l’experiència. 
Si s’utilitzen vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, per a que refluxi 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. 
La distància entre punts de vibrat i la duració d’aquest en cada punt s’han de determinar 
mitjançant assaigs, en cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant en tota la superfície 
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pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar molts punts de vibrat breu 
que pocs de vibració prolongada. 
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. 
Altres mètodes de compactació hauran d’esta avalats per experimentació suficient, abans 
d’aplicar-los a peces que hagin de ser utilitzades en obra. 
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 assaigs que posin atenció en els següents aspectes: 
a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària. 

b) Temps necessari per a incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la 
màxima requerida. 

c) Màxima temperatura a que ha d’arribar-se. 

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’un peça, es produeix avaria en la instal·lació, haurà de repetir-se el 
procés complet, o 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. 
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 la mateixa 
L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. Simultàniament, es retiraran tots 
els elements auxiliars de l’encofrat. 
En totes les operacions de manipulació, transport, 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 de 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 inclús disposant en elles ganxets o ancoratges, o 
altres dispositius, especialment dissenyats per aquestes operacions de manipulació, aplegament i 
transport. 
El Contractista, per a ús personal, i a disposició de la Direcció d’Obra, haurà de redactar 
instruccions concretes de maneig de les peces, per a garantir que les operacions abans 
esmentades, es realitzaran correctament.  Còpia d’aquest manual d’instruccions es lliurarà a la 
Direcció d’Obra per al seu estudi i aprovació si procedeix. 
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Toleràncies geomètriques 
Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat altre indicació 
en els Plànols de Projecte: 

 Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la secció tipus  

1%, no més gran 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 al 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 be per sí mateix o per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos per a 
comprovar que els elements prefabricats de formigó compleixen les  característiques exigides. Els 
assaigs 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 gran tamany es durà a efecte el control efectuant un mostreig de 
cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del formigó utilitzat per a 
fer una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 28 dies i efectuant una comparació amb assaigs de 
resistència no destructius. 
600.4.2.2.- 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 Direcció d’Obra. 
 
 
Materials 
Els materials a utilitzar en la fabricació hauran d’acomplir les condicions establertes en el present 
Plec. 
Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials mínims a utilitzar seran els següents: 
  - Formigó H-300. 

  - Armadura AEH-400S 
Característiques geomètriques i toleràncies 
En el disseny d’aquests elements es 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 de que les noves característiques 
compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a 
l’element de que es tracti. L’aprovació pel Director d’Obra, en el seu cas, no allibera al 
Contractista de la responsabilitat de que li correspongui per la justificació presentada. 
Característiques mecàniques 
En els casos en que el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven projectats 
com a tals, acompanyarà a la seva proposta descripció, plànols, càlculs i justificació de que 
l’element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no prefabricat 
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projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de que 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 Direcció d’Obra. 
Control de Qualitat 
Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911.part-I. 
El Director d’Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per a comprovar que els 
elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces deteriorades 
en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver arribat a les característiques previstes, seran 
a càrrec del Contractista. 
En el cas de peces de petit tamany, s’efectuarà un assaig d’aquest tipus per a cada cinquanta (50) 
peces prefabricades o fracció d’un mateix lot, repetint-se l’assaig amb altra peça si la primera no 
hagués arribat a les característiques exigides i rebutjant-se el lot complet si el segon assaig és 
també negatiu. Les peces utilitzades en aquests assaigs seran a compte del Contractista. 
Qualsevol altre assaig o assaigs destructius que ordeni la Direcció d’Obra els farà abonant si no les 
compleixen i, en qualsevol cas, l’incompliment en dos assaigs d’un mateix lot de cinquanta peces 
o menys, autoritza a rebutjar el lot complet. 
Prèviament  a l’acceptació del tipus de junt entre el diferents elements, es realitzarà una prova 
per a comprovar la seva estanquitat amb una columna d’aigua de 3 metres. 
600.4.2.3.- Elements no circulars per a conduccions 

Definició 
Es defineix com a elements prefabricats no circulars per a canonades aquelles peces de formigó 
armat amb secció tancada destinada al transport de líquids sense pressió. 
Classificació i disseny 
Els elements abans definits poden ser els següents tipus: 
 Seccions quadrades i rectangulars. 

 Seccions en arc. 

 Seccions el·líptiques i ovoides. 

Les característiques geomètriques i tècniques d’aquest elements s’ajustaran a les normes 
indicades en els apartats següents. 
S’aplicaran, tanmateix, les especificacions establertes en el present Plec, en el seu apartat referit a 
les canonades de formigó armat, en el que modifiqui o complementi en aquestes. 
Per al Projecte dels junts es seguiran les instruccions de la Norma ASTM C877 “External sealing 
bands for noncircular concrete sewer, storm drain culvert pipe”. 
S’adopta un gruix de sacrifici d’1 cm en la paret interior. 
L’absorció del formigó de la paret es limita al 5% en pes. 
Normativa aplicable a seccions quadrades i rectangulars. 
 Norma ASTM C789 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains and 

sewers”. 

 Norma ASTM C850 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm drains and 
sewers with less than 2 ft of cover subject to highway loadings”. 

Normativa aplicable a secció en arc 
 ASTM C506 “Reinforced concrete arch culvert, storm drain and sewers pipe”. 
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Normativa aplicable a seccions el·líptiques i ovoides 
 ASTM C507 “Reinforced concrete eliptical culvert, storm drain and sewers pipe”. 

Materials 
Els materials utilitzats en la fabricació d’aquests elements compliran l’establert en aquest Plec per 
les canonades de formigó. 
Toleràncies 
Les toleràncies admissibles seran les especificades en aquest Plec per les canonades de formigó 
armat i en el que sigui d’aplicació i en el seu defecte les Normes esmentades en els anteriors 
apartats. 
 
 
Control de Qualitat 
. Materials. 

S’adaptaran els mateixos controls que per a canonades de formigó armat. 

. Assaig de fissuració controlada. 

 Es realitzarà per a les seccions en arc i el·líptiques i ovoides amb arranjament a les normes 
ASTM corresponents i segons la freqüència definida per a canonades de formigó armat. 

. Assaig d’absorció. 

 Es realitzarà per a tots el tipus de seccions segons el definit per als tubs de formigó armat. 

. Altres assaigs. 

 S’ajustaran a l’especificat per a les canonades de formigó armat en aquest Plec. 
600.4.2.4.- Bigues prefabricades de formigó armat o pre-tesat 

Control-Criteris d’acceptació i rebuig 
Les bigues no tindran armadures visibles. El seu parament no presentarà més de tres nius en una 
zona de deu decímetres quadrats, arestes escantellades, senyals de discontinuïtat en el 
formigonat, ni rebaves que indiquin pèrdues greus de lletada.  
La superfície de les bigues no apareixerà desrentada, sinó que presentarà una talla fina i polida. 
Llevat autorització del Director, no es presentaran bigues amb fissures més grans d’una dècima 
(0.1) del mil·límetre d’amplada, o amb fissures de retracció de més de dos (2) centímetres de 
longitud. 
La panxa lateral màxima, amidada en forma de fletxa horitzontal, no serà superior al cinc-centè de 
la longitud de la biga. 
La contrafletxa sota l’acció del pes propi, en condicions normals de recolzament, no serà superior 
al tres-centè de la llum en bigues de fins a deu metres, i al cinc-centè per a llums més grans. 
El Director Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques, i en particular, 
el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament i esforç tallant de trencament, sobre un 
tant per cent del número de bigues, fixat en el mateix. 
Es rebutjaran les partides que no compleixin les condicions anteriorment especificades o amb les 
que, en el seu cas, s’estableixin en altres documents del projecte. 
600.4.2.5.- Amidaments i abonament 

Els elements prefabricats de formigó armat o pre-tesat s’amidaran i abonaran per metres lineals 
amidats sobre Plànol o per unitats segons sigui l’element prefabricat. 
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600.5.- Canonades 

600.5.1.- Materials. 

.600.5.1.1.- Canonades d’acer 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les següents 
Normes: 
Normes UNE 19-040; 041; 042; i 043; “Tubos roscables de acero de uso general. Series normal, 
reforzada, ligera y extraligera. Medidas y masas”. 

Norma UNE 19-045 “Tubos soldados roscables. Características”. 

Norma UNE 19-46 “Tubos sin soldadura roscables. Características”. 

Normes UNE 19-047 i 048 “Tubos de acero galvanizados, soldados y sin soldadura, para 
instalaciones interiores de agua fría y caliente”. 

Normes UNE 19-051 i 052 “Tubos de acero no galvanizados, soldados y sin soldadura, para 
instalaciones interiores de agua”. 

Norma UNE 19-491 “Accesorios de fundición maleable roscados”. 
600.5.1.2.- Canonades de coure 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques serà d’aplicació la Norma UNE 37-
141 “Tubos redondos de precisión, estirados en frío, sin soldaduras, para su empleo con manguitos 
soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, características mecánicas y condiciones técnicas 
de suministro”. 
600.5.1.3.- Canonades de policlorur de vinil 

Per a la seva definició, classificació i fixació de característiques seran d’aplicació les següents 
Normes: 
Norma UNE 53-112 “Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de 
agua a presión. Características y métodos de ensayo”. 

Norma UNE 53-112 “Accesorios inyectados de policloruro de vinilo no plastificado para presión y 
unión por adhesivo o junta elástica, para abastecimiento de agua. Características y métodos de 
ensayo”. 

Norma UNE 53-114, parts I i II “Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Medidas. Características y métodos de ensayo”. 

Norma UNE 53-332 “Tubos y accesorios de polocloruro de vinilo no plastificado para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo”. 
600.5.2.- Control-criteris d'acceptació i rebuig. 

600.5.2.1.- En tubs de formigó 

a.- Proves en fàbrica i control de fabricació 
La Direcció es reserva el dret de realitzar en fàbrica, per mitjà de llurs representants, quantes 
verificacions de fabricació i assaigs de materials estimi precisos per al control perfecte de les 
diverses etapes de fabricació. Aquests efectes, el Contractista, en el cas de no procedir por sí 
mateix a la fabricació dels tubs, haurà de fer constar aquest dret de la Direcció en el seu contracte 
amb el fabricant. 
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El Contractista avisarà al Director, amb quinze dies d'antelació com a mínim, del començament de 
la fabricació, en el seu cas, i de la data en que es proposi efectuar les proves, quan es tracti de 
materials no inclosos en el catàleg habitual del fabricant. 
El Director, en cas de no assistir per sí o per delegació a les proves en fàbrica, podrà exigir al 
Contractista certificat de garantia de que es van efectuar en forma satisfactòria els assaigs. 
b.- Recepció en obra dels tubs i peces 
Cada lliurament anirà acompanyat d'un full de ruta, especificant naturalesa, nombre, tipus i 
referència de les peces que la composen. 
Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentessin defectes no apreciats en 
la recepció en fàbrica, en el seu cas, seran rebutjades. 
El Director, si ho creu necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició de proves sobre 
les peces ja assajades en fàbrica. 
c.- Proves en els tubs 
Es realitzaran les següents: 
 Examen visual de l'aspecte general dels tubs i comprovació de dimensions, espessors i rectitud 

dels tubs. 

 Assaig d'estanquitat. 

 Assaig d’aixafament. 

 Serà obligatori l'assaig de flexió longitudinal, o qualsevol altre, si així ho exigeix el Director de 
l’Obra. 

El material es classificarà en lots de 200 unitats segons la naturalesa, categoria i diàmetre 
nominal, abans dels assaigs, llevat que el Director d'obra autoritzi expressament la formació de 
lots de major nombre. 
Per cada lot de 200 o fracció de lot, si no s’arribés en la comanda al nombre esmentat, es prendrà 
el menor nombre d'elements que permeti realitzar la totalitat dels assaigs. 
Es procedirà a executar les proves assenyalades anteriorment, assignant-se els resultats que 
s'obtinguin a la totalitat del lot. 
Els assaigs d'estanquitat i aixafament (flexió transversal), es realitzaran segons el disposat en el 
P.C.P. per a Canonades d'Abastament d'Aigua del M.O.P.T. 
La pressió de prova en l'assaig d'estanquitat serà d'un (1) kg/cm2, mantenint-se durant dues (2) 
hores. Durant el temps de la prova no es presentaran fissures ni pèrdues d'aigua. 
Les càrregues mínimes de fissuració i de trencament en l'assaig d’aixafament, seran les fixades en 
els documents del Projecte. 
600.5.2.2.- En tubs d’acer, coure, policlorur de vinil i polietilè 

El control es realitzarà d’acord amb els assaigs especificats en les Normes UNE esmentades com a 
d’aplicació per a cadascun dels tipus. 
L’incompliment de les especificacions incloses en les Normes UNE esmentades, donarà lloc al 
rebuig del material i de l’obra amb ell executada. 
600.5.3.- Amidament i abonament. 

L’amidament i abonament de canonades es farà per metres lineals realment instal·lats i d'acord 
amb allò especificat en el  P.C.P. i en la unitat d'obra de que formi part. 
En aplecs la canonada s'amidarà en metres lineals realment aplegats. 
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600.6.- Materials varis 

600.6.1.- Aigua a emprar en morters i formigons. 

600.6.1.1.- Condicions generals 

Haurà de complir totes les condicions especificades en l'Article 6è “Aigua” de la Instrucció EH-91. 
600.6.1.2.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

Els assaigs indicats en l'apartat anterior, es realitzaran en els següents casos: 
 Abans de començar l'obra, si no es tenen antecedents de l'aigua que vagi a emprar-se. 

 Sempre que variïn les condicions de subministrament, si no es tenen antecedents de l'aigua 
que vagi a utilitzar-se. 

 Quan així ho indiqui el Director. 

El no compliment de les condicions especificades serà raó suficient per a qualificar l'aigua com a 
no apta per a fabricació de formigons o morters, i al rebuig del material i de l'obra amb ell 
executada. 
600.6.1.3.- Amidament i abonament 

L' Amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat 
d'obra de que formi part. 
600.6.2.- Àrids per a morters i formigons. 

600.6.2.1.- Condicions generals 

Hauran de complir totes les condicions especificades en l'Article 7è. “Àrids” de la Instrucció EH-91. 
600.6.2.2.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

Els assaigs indicats en l'apartat anterior, es realitzaran en els següents casos: 
 Abans de començar l'obra, si no es tenen antecedents dels àrids que es vagin a emprar. 

 Sempre que variïn les condicions de subministrament, si no es tenen antecedents dels àrids 
que vagin a emprar-se. 

 Quan així ho indiqui el Director. 

El no compliment de les condicions especificades serà raó suficient per a qualificar l'àrid com a no 
apte per fabricació de formigons o morters, i al rebuig del material i de l'obra amb ell executada. 
 

600.6.2.3.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb allò indicat en la unitat 
d'obra de que formi part. 
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600.6.3.- Additius a emprar en formigons. 

600.6.3.1.- Condicions generals 

Es podrà autoritzar l'ús de tot tipus d'additius, sempre que es justifiqui, mitjançant assaigs, que la 
substància agregada en les condicions i proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense 
pertorbar les restants característiques del formigó ni representar perill per a les armadures. 
Serà d'aplicació la Norma UNE 83-200 ”Additius per a Formigó, Morters i Pastes. Classificació i 
Definició”. 
600.6.3.2.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

El tipus de control a realitzar, així com els oportuns assaigs i criteris d'acceptació o rebuig, queden 
reservats per a la Direcció. 
600.6.3.3.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d'aquest material es realitzarà d'acord amb l'indicat en la unitat d'obra 
de que formi part. 
600.6.4.- Productes filmògens d'enduriment. 

600.6.4.1.- Definició 

Es defineixen com a productes filmògens d'enduriment els aptes per a la seva aplicació sobre 
superfícies horitzontals i verticals de formigó amb objecte de retardar la pèrdua d'aigua durant el 
primer període d'enduriment i reduir, al mateix temps l'elevació de temperatura en el formigó 
exposat als raigs solars. Els productes compresos sota aquesta definició són aptes per a ser usats 
com medi d'enduriment del formigó fresc, i poden també emprar-se per a un posterior 
enduriment del formigó després del desencofrat o d'un enduriment humit inicial. 
600.6.4.2.- Limitacions d'ús 

No s'emprarà cap tipus de productes filmògens d'enduriment sense l'aprovació prèvia i expressa 
del Director de les obres. 
600.6.4.3.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució donarà lloc al rebuig 
del material i de l'obra amb ell executada. 
600.6.5.- Morters de ciment. 

600.6.5.1.- Condicions generals 

Haurà de complir les condicions especificades en la Norma UNE 53-310 “Materiales Plásticos. 
Espumas de Poliestiareno Expandido utilizadas como aislantes térmicos en habitáculos e 
instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y ensayos”. 
600.6.5.2.- Materials 

Ciment.- Complirà l’especificat en “Cementos”. 
Aigua.- Complirà l’especificat en “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 
Productes d’addició.- Compliran l’especificat en ”Aditivos a emplear en hormigones”. 
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Àrids.- Compliran l’especificat en “Áridos para morteros y hormigones”. 
600.6.5.3.- Tipus i dosificacions 

Per al seu ús en les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus i dosificacions de 
morters de ciment Pòrtland. 
 M 250 per a fàbriques de maons i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms de ciment I/35 o 

II/35 per metre cúbic de morter (250 Kg/m3). 

 M 350 per a capes d’assentament de peces prefabricades, empedrats i vorades: tres-cents 
cinquanta quilograms  de ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (350 Kg/m3). 

 M 450 per a fàbriques de maons especials, arrebossats, lliscats, seguit de cornises i impostes: 
quatre-cents cinquanta quilograms de ciment I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (450 
Kg/m3). 

 M 600 per arrebossats, lliscats, seguit de cornises i impostes: sis-cents quilograms de ciment 
I/35 o II/35 per metre cúbic de morter (600 Kg/m3). 

 M 850 per arrebossats exteriors: vuit-cents cinquanta quilograms de ciment I/35 o II/35 per 
metre cúbic de morter (850 Kg/m3). 

El Director podrà modificar la dosificació en més o menys quan les circumstàncies de l’obra ho 
aconsellin. 
600.6.5.4.- Fabricació 

La mescla del morter podrà realitzar-se a ma o mecànicament: en el primer cas es farà sobre un 
pis permeable. 
El ciment i l’arena es mesclaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. 
A continuació s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària per a que, una vegada batuda 
la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en obra. 
Només es fabricarà el morter necessari per a ús immediat, i serà rebutjat tot el que hagi començat 
a adormir-se o que no hagi estat usat en els quaranta-cinc minuts (45 min.) següents al seu pastat.   
600.6.5.5.- Limitacions d’ús 

Si és necessari posar en contacte morters o formigons prefabricats amb diferents tipus de ciment, 
s’evitarà la circulació d’aigua entre ells, be mitjançant una capa intermèdia molt compactada de 
morter fabricat amb qualsevol d’aquests ciments, esperant que el morter o formigó primerament 
fabricat estigui sec, o be impermeabilitzant el morter més recent. 
Es vigilarà especialment l’ús de ciments siderúrgics. 
600.6.5.6.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució, donarà lloc al rebuig 
del material i de l'obra amb ell executada. 
600.6.5.7.- Amidament i abonament 

El morter no serà d’abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat 
corresponent. 
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600.6.6.- Lletades de ciment. 

600.6.6.1.- Materials 

Ciment.- Complirà l'especificat en “Ciments”. 
Aigua.- Complirà l'especificat en “Aigua a emprar en morters i formigons”. 
600.6.6.2.- Composició i característiques 

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

La pasterada es farà mecànicament. La lletada no tindrà grumolls i bombolles d'aire i per evitar-
los s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
600.6.6.4.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

El programa d'assaigs, així com els criteris d'acceptació o rebuig, quedaran establerts pel Director 
de l'obra. 
600.6.6.5.- Amidament i abonament 

Les lletades s'amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment injectades. 
600.6.7.- Productes de resina epoxi. 

600.6.7.1.- Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als 
que poden incorporar-se agents modificadors tal com diluents, flexibilitzadors, càrregues i altres, 
que tenen per objecte modificar les propietats físiques o químiques de dita formulació o abaratir-
la. 
600.6.7.2.- Control-Criteris d'acceptació i rebuig 

Mitjançant inspeccions a obra s'identificarà el tipus i marca de la resina emprada i el seu 
emmagatzematge. Així mateix es comprovarà que els processos de dosificació, fabricació, 
preparació i neteja de les superfícies d'aplicació es realitzen d'acord amb l'especificat. 
El Director d'obra podrà ordenar la realització d'assaigs de laboratori, sobre mostres de 
components, resina, àrids i morter, a efectes de comprovar les característiques que s'especifiquen 
o les garantides pel fabricant. 
L'incompliment de l'especificat sobre aquests materials o la seva execució, donarà lloc al rebuig 
del material o de l'obra executada. 
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600.6.7.3.- Amidament i abonament 

Llevat que estiguin inclosos en el preu d'altre unitat, els morters i formigons epoxi s'abonaran per 
litres (l) realment col·locats en obra. 

601.- TANCAMENT DE FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ 

601.1.- Definició 

Reben el nom de tancaments de fàbrica de blocs de formigó els murs de tancament, no resistents, 
amb una alçada no més gran de nou (9) metres. 

601.2.- Materials 

Descripció 
Es refereix a les peces de formigó prefabricades que formen degudament aparellades, el 
tancament exterior dels edificis, els llindars de finestres de façanes, així com els cavallons, etc. 
Aquestes peces seran construïdes al taller, amb les dimensions i característiques indicades als 
plànols. 
Materials 
Els formigons hauran de complir les especificacions que estableix la Instrucció EH vigent, i el 
fabricant estarà obligat a subministrar les característiques dels materials emprats, així com el 
certificat del fabricant dels esmentats formigons, o, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
preceptius, sempre que siguin demanats per la Direcció Facultativa de l’obra. 
El formigó haurà de tenir una resistència característica de 250 kg/cm2 min. 
Toleràncies 
- Longitud i amplades de peces (base del motlle). 

 Tolerància = 
1

1000
 de la dimensió nominal. 

 mínim + 2mms 
             - 3 mms 
- Alçàries (sobre la base del motlle). 

 Toleràncies = 
1

200
 de la dimensió nominal. 

 mínim  3 mms 
- Gruixos. 

 Toleràncies = 
1

20
 de la dimensió nominal. 

 mínim  3 mms 
- Defectes de planor o guerxesses: 
 Entenem per aquests la distància màxima existent entre la recta teòrica definida per dos 

punts qualsevol de la superfície de la peça i la projecció d’aquella recta sobre la superfície 
real, la qual pot materialitzar-se recolzant un regle sobre la peça i amidant la fletxa o llum 
respecte a la superfície de la peça. 

 Tolerància = 
1

1000
 de la longitud de la recta. 

 per a totes les dimensions amb un mínim de 2 mm. 
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- Defectes d’escairament. 
 La diferència de mides entre les dues diagonals d’una peça no podrà ser més gran que 

(a b) 2

1000

 
 essent a i b les longituds dels dos costats de la peça. 

 Com a tolerància mínima serà admesa una diferència de 3 mms. 
- Els errors d’escairament dels angles de les peces seran: 

 
a

1000

b

1000
  i   ,  amb una tolerància mínima de -3mm. 

601.3.- Execució 

Els tancaments de fàbrica de blocs de formigó es classifiquen de la següent manera: 
a) Murs de tancament ordinari. Són els que tenen una alçada menor de tres metres i mig (3,50 

m.). Aniran situats entre els elements estructurals verticals i/o horitzontals, situats en tres 
(3) dels seus costats, de tal manera que quedi assegurada la seva estabilitat i la transmissió 
dels esforços horitzontals a que està sotmès. 

b) Murs de tancament esvelts. Són els que tenen una alçada compresa entre els tres metres i 
mig (3,50 m.) i nou metres (9 m). 

Aniran situats entre elements estructurals i/u horitzontals, situats en tres (3) dels seus costats, de 
tal manera que quedi garantida la seva estabilitat i la transmissió dels esforços horitzontals a que 
estigui sotmès. 
Aniran finalitzats amb un encadenament de formigó armat en el que aniran situades les 
armadures verticals del mur. 
Els murs de tancament tindran una longitud no més gran de dues vegades l’alçada i a cada costat 
del junt entre panys de paret es disposarà d’un element de travament. 
Els murs de tancament aniran travats amb murs de travament i/o amb pilastres. Els murs de 
travament tindran una longitud no menor a dues vegades l’alçada travada, i el seu gruix serà: 
Mur ordinari:   9 cm. 

Mur esvelt: 19 cm. 
Les pilastres seran d’un gruix doble que el mur travat. 
Els murs de tancament de blocs aniran protegits exteriorment amb un material que asseguri la 
seva impermeabilitat, excepte que el fabricant garanteixi mitjançant assaigs oficials la 
impermeabilització del bloc. 
La paret serà estable, resistent i plomada. Es dividirà la paret en parts iguals de llargària màxima 
no més gran de 20 m., separades en 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. Les obertures han de portar una llinda resistent. El 
coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5º i els 40º 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 de 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.  
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601.4.- Toleràncies 

 Replanteig parcial ................................................  10 mm. 

 Replanteig total ................................................  20 mm. 

 Distància entre obertures ....................................  20 mm. 

 Alçària ...........................................................  15 mm en 3 m. 

         25 mm en total. 

 Planor ...........................................................  10 mm en 2 m. 

 Plomat ...........................................................  10 mm en 3 m. 

         30 mm en total. 

 Horitzontalitat de les filades ........................    2 mm en 1 m. 

         15 mm en total. 

 Gruix de junts horitzontals ........................    2 mm. 

 Gruix de junts verticals ....................................    2 mm. 

601.5.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, descomptant forats de finestres, portes, etc. En el preu està inclòs les peces especials 
d’aplacat de pilons, bigues, etc., igualment inclou mitjans auxiliars com a bastiments, grues, etc., I 
en tot cas s’estarà al que s’està disposat en les Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

602.- ENVANS DE MAÓ 

602.1.- Definició 

Es denomina envà de maons al conjunt, sense funció estructural, fabricat amb maons buits o 
massissos, usats prioritàriament per separacions d’interiors en les edificacions. 
Es distingeixen els següents tipus: 
 Envà: paret interior formada per rajoles o maons buits senzills col·locats a panderet. El seu 

gruix està comprés entre 2,75 cm  i  4 cm. 

 Paredó: paret interior formada per maons buits dobles col·locats a panderet. El seu gruix és de 
9 cm. 

 Paret de tres quarts: paret interior formada per maons col·locats a llibant. El seu gruix és 
d’11,5 cm. 

602.2.- Execució 

Les filades s’executaran de tal manera que els junts verticals no es corresponguin amb en dos 
filades consecutives, per a aconseguir això, la segona filada es començarà amb un maó trencat per 
la meitat. 
Entre la filada superior de l’envà i el sostre o element horitzontal de travament es deixarà una 
franquícia de dos centímetres (2 cm) que s’omplirà posteriorment, al menys passades vint-i-
quatre hores; amb pasta de guix o morter de ciment. 
La trobada d’envans amb elements estructurals es farà de forma que no siguin solidaris. 
La unió de paredons i envans entre si en esquema o encreuament i les unions d’aquests amb els 
murs s’executaran amb lligada, passant alternativament les filades d’un costat a l’altre.  
Les regates amb envans per encastar tubs o caixes de les instal·lacions es realitzaran sense marcar 
els junts de l’envà, prenent-se les precaucions necessàries. 
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602.3.- Control i criteris d’acceptació i rebuig 

Control de materials. 
El control dels materials, aigua, ciment, guix, morter, maons, etc., es realitzarà d’acord amb el que 
s’ha establert en aquest aspecte en els articles corresponents del present Plec. 
 
 
 
 
 
 
 
Control d’execució 
El control d’execució es realitzarà en base a les següents especificacions: 
 

 
Tipus de control 

 
Intensitat de control 

 
Demolició i no acceptació 

automàtica 

 
Replanteig 

 
100% 

 

Error superior a  2 cm, no 
acumulatius. 

 
Planeitat del parament 
mitjà amb regle de 2 m. 

 
Un cada 50 m2 de 
panderet. 

 
Variacions superiors a 1 cm. 

 
Desplom del panderet. 

 
Un cada 50 m2 de 
panderet. 

 
Desplom superior a cm, en tres m. 

 

602.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m2) d’envà 
realment executat, descomptant els forats pertinents. El preu d’aquesta unitat compren totes les 
operacions i mitjans auxiliars per al correcte acabament de l’envà. 

604.- ARREBOSSATS. 

604.1.- Definicions 

Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment, de cal o mixtos, en parets i sostres 
interiors i exteriors, podent ser arrebossat reglejat i sense reglejar. 

604.2.- Execució 

No són aptes per a arrebossar les superfícies de guix, ni les realitzades amb materials de 
resistència anàloga o inferior al guix. 
Es respectaran els junts estructurals de l’edifici. 
En l’encontre de façana i sostre s’arrebossarà primer el sostre. En arrebossats exteriors vists es 
farà una rejuntada en enquadrament de costat no més gran de tres (3) metres, per a evitar 
esquerdaments. La fondària del junt vertical serà de cinc (5) mil·límetres. 
Es tallarà el pas d’aigua de pluja, jardineres o altres usos, als sostres exteriors mitjançant 
trencaaigües. 
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Si el gruix de l’arrebossat és superior a quinze (15) mil·límetres, es realitzarà per capes successives 
sense superar aquest gruix. 
L’encontre entre parets o elements verticals no lligats i amb superfícies que vagin a arrebossar-se 
es reforçarà amb tela metàl·lica. 
l suport haurà de presentar una superfície neta i rugosa. En les superfícies llises de formigó es 
crearan rugositats per picat, amb retardadors superficials d’adormiment o col·locant una tela 
metàl·lica. 
Els pilar i bigues, biguetes d’acer que hagin d’anar arrebossades es folraran prèviament amb peces 
ceràmiques o de ciment. 
Abans del final de l’adormiment s’admeten els següents acabats: 
RUGÓS.- S’aconsegueix passant sobre la superfície, encara fresca, el remolinador moll en aigua 
fins aconseguir que aquesta quedi plana. Es podrà utilitzar quan serveixi de suport a un lliscat, 
pintura rugosa o placat amb peces menors de 5,5 cm rebudes amb pasta o morter o peces 
rebudes amb adhesiu. Per a deixar vist o emblanquinat, podent ser sotmès a l’acció directa de la 
pluja. 
BRUNYIMENT.- S’aconsegueix aplicant amb pala plana, sobre la superfície encara, o endurida, una 
pasta de ciment tapant porus i irregularitats fins aconseguir una superfície llisa. Es podrà utilitzar 
en arrebossats de ciment per a suport de pintura llisa o revestiment enganxat flexible o lleuger. 
Per a deixar vist si va a ser sotmès a l’esquitxat d’aigua. 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que : 
 Per arrebossar interiors està acabada la coberta o té al menys tres plantes forjades per 

damunt. 

 Per arrebossats exteriors està acabada la coberta i funciona l’evacuació d’aigües. Si 
l’arrebossat va a quedar vist, haurà de recobrir-se prèviament els elements fixes com a ganxos 
i estreps. 

 S’han tapat els desperfectes que pogués tenir el suport utilitzant el mateix tipus de morter que 
per a l’arrebossat. 

 Que ha adormit el morter i formigó del suport a revestir. 

Durant l’execució de l’arrebossat: 
 Es pastarà exclusivament la quantitat de morter necessària. No es podrà afegir aigua al morter 

desprès de la seva pasterada. 

 Es netejarà i humitejarà el suport, estenent sobre aquest una capa de morter amb la 
dosificació, gruix i acabat especificats. El morter s’aplicarà i panyearà de forma que 
s’introdueixi en les irregularitats del suport per a augmentar la seva adherència. 

 En temps de gelades es suspendrà l’execució i es comprovarà la part arrebossada al reprendre 
els treballs. 

 En temps de pluges es suspendrà l’execució quan el parament no estigui protegit i es cobrirà la 
superfície amb lones o plàstics. 

 En temps molt sec i calorós, en superfícies sobreescalfades exposades al sol, o quan la 
superfície estigui exposada a vents secs i càlids, es suspendrà l’execució. 

 
Després de l’execució de l’arrebossat: 
 Transcorregudes vint-i-quatre hores de la seva execució, s’humitejarà la superfície arrebossada 

fins que el morter s’hagi adormit. 

 No es fixaran elements sobre l’arrebossat fins a que aquest hagi adormit, i no abans de set dies 
(7). 

a.- Arrebossat sense arrebossat reglejat de parets i sostres. 
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La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a cinc (5) mil·límetres amidat 
amb regla d’un (1) metre. 
b.- Arrebossat reglejat de parets. 
Es disposaran de regles verticals formades per bandes de morter, amb separació no superior a un 
(1) metre en cada pany i formant aresta en cantonades, racons i guarniment de buits. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a tres (3) mil·límetres amidat 
amb regla d’un (1) metre. 
c.- Arrebossat reglejat de sostres. 
Es realitzarà un arrebossat reglejat, format per bandes de morter, en tot el perímetre del sostre i 
es situaran regles intermèdies amb separació no superior a un (1) metre. 
La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planeitat superior a tres (3) mil·límetres amidat 
amb la regla d’un (1) metre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

604.3.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control de materials es portarà a terme d’acord amb els articles corresponents del present plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
Control a realitzar    Condicions de no acceptació automàtica 
 
Per a   Suport   La superfície no està neta i/o humitejada. 
qualsevol  Morter   La dosificació no és l’especificada. 
arrebossat  Revestiment  El gruix o acabat no són els especificats. 
 
Arrebossat sense reglejar    Defecte de planeitat més gran de cinc (5) 
(paret o sostre)     mil·límetres  amidat  amb  regle  d’un (1) 
      metre. 
 
Arrebossat reglejat    No s’han fet arestes reglades en esquerdes, 
en parets.     racons i guarniments de buits. 
      Distància més gran d’un metre entre regles. 
      Defecte  de  planeitat  més  gran de tres  (3) 
      mil·límetres  amidat  amb   regla   d’un   (1) 
      metre. 
 
Arrebossat reglejat    No  s’ha fet un arrebossat reglejat  en  tot el 
en sostres.     perímetre del sostre. 
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      Distància més gran d’un metre entre regles. 
      Defecte  de  planeitat  més  gran  de tres (3) 
      mil·límetres  amidat   amb   regla  d’un   (1) 
      metre. 
 

604.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es farà per metres quadrats (m2) realment executats, 
inclús queixals i descomptant buits. 

605.- REFERITS 

605.1.- Definicions 

Són revestiments continus per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de 
ciment, de cal o de resines sintètiques. 
Es distingeixen els següents tipus: 
 Referit estès amb morter de ciment. 

 Referit estès amb morter de cal. 

 Referit projectat amb morter de ciment. 

 Referit estès amb morter de resines sintètiques. 

 Referit projectat amb morter de resines sintètiques. 

605.2.- Execució 

Prèviament al referit es comprovarà que el morter de l’arrebossat sobre el que es va a referir s’ha 
adormit. Es collaran els estreps de portes i finestres, baixants, canalitzacions i demés elements 
que hagin d’anar fixats als paraments. 
Es pastarà només la quantitat de morter necessària. Es prohibeix el rebatement i l’addició 
posterior d’aigua. Abans de confeccionar un nou morter es netejaran els estris de pastada. 
Es suspendrà l’execució sobre paraments no protegits i es cobrirà la superfície referida amb lones 
o plàstics. S’evitaran els cops o vibracions que puguin afectar al morter durant el seu període 
d’adormiment. 
En cap cas es permetran els assecats artificials. 
Transcorregudes vint-i-quatre hores de la seva execució, s’humitejarà la superfície referida amb 
morter de ciment o cal fins a que s’adormi. 
a.- Referit estès amb morter de ciment. 
Una vegada neta i humitejada la superfície d’arrebossat sobre la que es va a referir s’aplicarà amb 
la pala plana el morter, començant per la part superior del parament. 
El gruix total de referit no serà inferior a vuit (8) mil·límetres. 
Aquest referit admet els següents tipus d’acabat: 
PICAT.- Es passa la pala plana prement fortament per a eliminar els porus de la superfície i quant 
el morter comença a endurir es procedeix al rentat amb brotxa i aigua fins a treure la lletada de 
ciment, restant el grans de l’àrid en la superfície. Quan la superfície així tractada està endurida, 
pot començar-se al picat amb cisell o buixarda, expulsant posteriorment l’arena solta. 
RASPAT.- Sobre la superfície encara no endurida, es procedirà al raspat amb una rasqueta 
metàl·lica aplicant-la normalment al parament, expulsant posteriorment l’arena solta. 
A més poden emprar-se altres tipus d’acabat com allisats, brunyits i acabats amb espàtula. 
b.- Referit estès amb morter de cal. 
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Una vegada neta i humida la superfície de l’arrebossat sobre el que es va a referir s’aplicarà amb 
el remolinador una primera capa de morter de cal de dosificació 1:4 amb gra gros, començant per 
la par superior del parament. 
Quan la capa estigui endurida s’aplicarà amb el remolinador altra de morter de cal de dosificació 
1:4 amb el tipus de gra especificat. 
El gruix total del referit superior a deu (10) mil·límetres. 
Aquest tipus de referit admet els següents tipus d’acabat: 
RENTAT.- Sobre la superfície de la segona capa recent aplicada es passa la pala plana prement 
fortament per a eliminar els porus i quan el morter comença a endurir es procedeix al rentat amb 
brotxa i aigua fins a treure la lletada de cal restant els grans d’àrid en la superfície. 
PICAT.- Es realitza el rentat anteriorment descrit ja quan la superfície així tractada estigui 
endurida pot començar-se al picat amb buixarda, expulsant posteriorment l’arena solta. 
RASPAT.- Sobre la superfície encara no endurida es procedirà al raspat amb una rasqueta 
metàl·lica aplicant-la normalment al parament, expulsant posteriorment l’arena solta. 
A més poden emprar-se altres tipus d’acabat com allisada, brunyits i acabats amb espàtula. 
c.- Referit projectat amb morter de ciment. 
Una vegada neta i humitejada la superfície de l’arrebossat sobre el que es va a referir s’aplicarà 
amb el remolinador una capa de morter de gruix no inferior a tres (3) mil·límetres. 
A continuació es procedirà a projectar manualment amb escombreta, o mecànicament, una 
primera capa de preparació, normal al parament, més fluida amb objecte de cobrir el fons. Una 
vegada que aquesta s’hagi adormit es tirarà una segona capa amb inclinació de quaranta-cinc 
graus (45º) sobre l’anterior. 
El gruix total del referit serà superior a set (7) mil·límetres, continuant-se amb posteriors capes 
fins aconseguir la rugositat desitjada creuant les tirades sempre a quaranta-cinc graus (45º). 
d.- Referit estès amb morter de resines sintètiques. 
Prèviament a l’estesa es procedirà a la preparació de la superfície del suport. En qualsevol cas es 
netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. S’iniciarà l’estesa per la part inferior del 
parament per a petites superfícies i dalt a baix per a grans superfícies. S’aplicarà el morter amb el 
tipus de gra especificat, mitjançant pala plana d’acer inoxidable prement fins aconseguir una 
superfície uniforme. La superfície a revestir es dividirà en panys de paret no superiors a deu 
metres quadrats (10 m2). En els llocs on es prevegin talls es fixaran cintes adhesives sobre les que 
es muntarà el revestiment i abans de que endureixi el morter es desenganxaran les cintes 
quedant tallat aquest de forma regular. 
El gruix del revestit no serà inferior a un (1) mil·límetre. 
S’admeten els següents tipus d’acabat que s’executaran a continuació de l’estesa del morter: 
PETRI.- Acabat que dona la pròpia pala plana. 
RASPAT.- Es passa el remolinador prèviament mullat en aigua i en la direcció que es vulgui ratllar. 
A continuació s’allisa amb la pala plana. 
PICAT.- Acabat amb corró d’esponja o de pel d’anyell. 
e.- Referit projectat amb morter de resines sintètiques. 
Prèviament a l’estesa es procedirà a la preparació de la superfície del suport. En qualsevol cas es 
netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. 
S’aplicarà el morter, amb el tipus de gra especificat, amb aparell manual de projectar o per mitjà 
de pistola i compressor. 
S’iniciarà el projectat per la part superior del parament i de dalt a baix, cobrint uniformement tota 
la superfície. En cada capa aplicada s’evitaran les acumulacions de morter. 
La superfície a revestir es dividirà en panys de paret no superiors a deu metres quadrats (10 m2). 
En els llocs on es preveuen talls es fixaran cintes adhesius sobre les que es muntarà el revestiment 
i abans de que endureixi el morter es desenganxaran les cintes, restant tallat aquest de forma 
regular. 
El gruix del referit no serà inferior a tres (3) mil·límetres. 
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605.3.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control de materials es portarà a terme amb els articles corresponents del present Plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
Controls a realitzar   Condició de no acceptació automàtica 
   Suport  La seva preparació no és l’especificada. 
Per   Suport  La seva superfície no està neta o humitejada. 
a   Morter  La dosificació no s’ajusta a l’especificada. 
qualsevol  Gruix  No ajustar-se a l’especificat. 
referit   Acabat  No ajustar-se a l’especificat.  Tenir nius. 
   Acabat  No tallar el referit en  junts  estructurals. 
 
 
 
 
 
 
Controls a realitzar   Condició de no acceptació automàtica 
Referit estès    Defecte de planeitat més gran de cinc (5). 
amb morter    mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre. 
de ciment. 
Referit estès    Defecte de planeitat més gran de cinc (5) 
amb morter    mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre. 
de cal. 
Referit estès 
amb morter    Defecte de planeitat més gran de tres (3) 
de resines. 
     mil·límetres, amidat amb regla d’un (1) metre. 
sintètiques. 

605.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats, incloent 
queixals i descomptant buits. 

606.- ENGUIXATS I LLISCAT 

606.1.- Definicions 

Són revestiments continus, amb pasta de guix, de parets i sostres i interiors. 
Es distingeixen els següents tipus: 
 Estesa de guix en parets. 

 Estesa de guix en sostres. 

 Enguixat en parets. 

 Enguixat en sostres. 

 Lliscat de guix en parets. 

 Lliscat de guix en sostres. 
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606.2.- Execució 

No es revestiran amb guix les parets i sostres de locals amb una humitat relativa habitual superior 
al setanta (70) per cent, ni els que puguin esquitxar-se per l’aigua, degut a l’activitat 
desenvolupada. 
Les superfícies d’acer que hagin de ser revestides amb guix es folraran prèviament amb una 
superfície ceràmica. Els sostres de forjat amb bigueta d’acer portaran protegida l‘ala inferior de 
perfil amb peces ceràmiques o de ciment. 
Les superfícies de formigó realitzades amb encofrat metàl.lics es faran rugoses esquitxant-les amb 
morter 1:3 de ciment, ratllant-les o picant-les amb buixarda. 
Quan el revestiment de guix hagi de tenir un gruix superior a quinze (15) mil·límetres es realitzarà 
per capes successives que no superin aquest espessor. Serà necessari, en aquest cas, que la capa 
anterior a la que es va a realitzar tingui consistència suficient per a no desprendre’s a l’aplicar 
aquesta última i presenti una superfície ratllada. 
La superfície resultant serà plana i exempta de nius i ressalts. La pasta de guix s’utilitzarà 
immediatament després de la seva pasterada, sense posterior addició d’aigua. 
Abans de començar els treballs es netejarà la superfície a revestir, procedint també a humitejar-la 
per a l’estesa i enguixat. 
No es faran revestiments de guix quan la temperatura ambient en el lloc d’utilització de la pasta 
sigui inferior a cinc graus (5º C). 
Abans de revestir de guix la superfície, s’haurà d’acabar la coberta de l’edifici o tenir al menys tres 
forjats sobre la planta en que s’ha de realitzar el revestiment. 
S’evitaran els cops o vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu període d’adormiment. 
El revestiment es contarà en els junts estructurals de l’edifici i a nivell de paviment acabat o línia 
superior del rodapeu, segons que aquest es rebi o no sobre el revestiment de guix. 
a.- Estesa de guix en parets. 
En les arestes verticals de cantonada es col·locaran cantoneres. 
En racons, cantonades i guariment de buits es formaran regles verticals amb bandes de guix de 
quinze (15) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles d’un mateix pany de paret 
serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan sigui necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany de paret estaran contingudes en un mateix plànol vertical. 
La pasta s’estendrà entre regles, prement-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. 
Abans d’acabar l’adormiment es donarà un últim repàs amb pasta de guix passat pel tamís d’acer 
amb dos (0.2) mil·límetres (UNE-7050). El gruix de l’estesa serà de quinze (15) mil·límetres. 
Abans de revestir es rebran ganxos, acabaran els treballs d’escaiola i repàs del sostre, tapant els 
possibles desperfectes. 
Els murs exteriors hauran d’estar acabats, inclús el revestiment exterior si el porta, abans de 
realitzar l’estesa de guix. 
c.- Enguixat en parets. 
En les arestes verticals de cantonada es col·locaran cantoneres. 
En racons, cantonades i enguixat de buits es formaran regles verticals amb bandes de guix de 
quinze (15) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles d’un mateix pany de paret 
serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan sigui necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany de paret estaran contingudes en un mateix plànol vertical. 
A continuació s’estendrà la pasta entre regles, prement-la contra la superfície, fins a enrasar amb 
elles. 
El gruix de l’enguixat serà de dotze (12) mil·límetres. 
Prèviament al revestiment s’hauran rebut els bastiments de portes i finestres i repassat la paret, 
tapant els possibles desperfectes. 
Els murs exteriors s’hauran d’acabar inclús el revestiment exterior si el porta, abans de realitzar 
l’enguixat. 
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d.- Enguixat en sostres. 
Es realitzarà un arrebossat reglejat en tot el perímetre del pany de paret format per  bandes de 
guix de dotze (12) mil·límetres de gruix. La distància horitzontal entre regles d’un mateix pany de 
paret serà inferior a tres (3) metres, situant regles intermèdies quan sigui necessari. 
Les cares vistes de les regles d’un pany estaran contingudes en un mateix plànol. 
A continuació s’estendrà la pasta entre regles, prement-la contra la superfície fins a enrasar amb 
elles. 
El gruix de l’enguixat serà de dotze (12) mil·límetres. 
Abans de revestir es rebran ganxos, acabaran els treballs d’escaiola i repassat del sostre, tapant 
els possibles desperfectes. 
e.- Lliscat de guix en parets. 
L’enguixat o arrebossat sobre el que es va a aplicar el lliscat estarà adormit i tindrà consistència 
suficient per a no desprendre’s a l’aplicar aquest. 
La superfície de l’enguixat estarà, a més, ratllada. La pasta s’estendrà prement-la contra la 
superfície fins aconseguir un gruix de tres mil·límetres (3 mm.). 
Els encontres del lliscat amb el rodapeu, caixes o altres elements rebuts en la paret hauran de 
quedar perfectament perfilats. 
f.- Lliscat de guix en sostres. 
L’enguixat o arrebossat sobre el que es va a aplicar el lliscat estarà adormit i tindrà consistència 
suficient per a no desprendre’s a l’aplicar aquest. La superfície de l’enguixat estarà, a més ratllada. 
La pasta s’estendrà prement-la contra la superfície fins aconseguir un gruix de tres mil·límetres (3 
mm.). 
Els encontres del lliscat amb caixes, ganxos i altres elements rebuts en el sostre hauran de quedar 
perfectament perfilats. 

606.3.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

El control de materials es portarà a terme d’acord amb els articles corresponents del present plec. 
En el control d’execució es faran les següents comprovacions: 
 
Controls a realitzar   Condició de no acceptació automàtica 
 
  Condicions  No haver acabat la coberta o realitzat tres forjats 

Per a  prèvies   sobre el local revestit. 

qualsevol    No estar neta la superfície a revestir. 

tipus     Ésser menor de 5º C la temperatura. 

de  Pasta de guix  No utilitzar l’especificada. 

revestit     Afegir aigua després de la seva pasterada. 

de  Planeitat  Existir variacions majors de tres (3) mil·límetres 

guix     amidades amb regla d’un  (1) metre, o més grans 

     de quinze (15) mil·límetres en la superfície  total 

     del pany de paret. Existir nius. 

  Interrupció  No interrompre revestit en junts estructura. 

  Repàs   No utilitzar guix passat pel tamís. 

 

 

Estesa  Condicions  Murs exteriors sense acabar. 

de  en el local  Bastiment de portes i finestres sense collar. 

guix  revestit   Superfície   a  revestir   sense  repassar   o   no 
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en     humitejada. 

parets  Execució de  No hi  ha regles verticals en  racons,  enguixat 

  regles   de buits o cantonades. 

     Cantonades sense cantoneres. 

     Regles d’un mateix pany  de  paret  separades 

     més de tres (3) metres. Les seves cares  vistes 

     no  estan  en  un  mateix  plànol  vertical, o el 

     plànol que defineixen està separat de la  paret 

     menys de deu (10) mil·límetres o més de  vint 

     (20). 

 

 

Estesa  Condicions  Murs exteriors sense acabar. 

de  en el local  Ganxos de penjar sense rebre. 

guix  revestit   Sostres sense repassar, o superfície a  revestir 

en     no humitejada. 

sostres  Execució de  No hi  ha  regles  en  el  perímetre  del  sostre. 

  regles   Regles d’un mateix  pany  de  paret separades 

     més de tres (3) metres.  Les seves cares vistes 

     no estan en un mateix plànol,  o el plànol  que 

     defineixen  està  separat  del  sostre menys  de 

     deu (10) mil·límetres o més de vint (20). 

 

 

 

 

 

Controls a realitzar   Condició de no acceptació automàtica 
 

Enguixat Condicions  Murs exteriors sense acabar. 

en  en el local  Bastiments de portes  i  finestres  sense  collar. 

parets  revestit   Superfície  a   revestir   sense   repassar   o   no 

     humitejada. 

  Execució de  No  hi  ha  regles verticals en racons, enguixats 

  regles   de buits o cantonades. 

     Cantonades sense cantoneres. 

     Regles d’un mateix pany separades més de tres 

     (3) metres. Les seves cares vistes  no  estan  en 

     un   mateix   plànol  vertical,   o  el  plànol  que 

     defineixen està  separat  de  la  paret  menys  de 

     deu (10) mil·límetres o més de quinze (15). 

 

 

Enguixat Condicions  Murs exteriors sense acabar. 

en  en el local  Ganxos de penjar sense collar. 
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sostres  revestit   Sostres  sense  repassar,  o  superfície a revestir 

     no humitejada. 

  Execució de  No  hi  ha  regles  en tot el  perímetre del sostre. 

  regles   Regles  d’un  mateix  pany  de  paret  separades 

     més de tres (3) metres. Les seves cares vistes no 

     estan  en   un   mateix  plànol,  o  el  plànol  que 

     defineixen  està separat del sostre menys de deu 

     (10) mil·límetres o més de quinze (15). 

 

 

Lliscat     La  superfície a revestir no està ratllada quan  la 

de guix     base és un enguixat. 

en     Gruix  inferior a tres (3) mil·límetres o  superior 

parets     a cinc (5) 

 

 

Lliscat     La superfície a revestir no  està ratllada  quan  la 

de guix     base és un enguixat. 

en     Guix inferior a tres (3) mil·límetres o superior  a 

sostre     a cinc (5) 

 
 
 
 
 
 

606.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant 
buits i incloent queixals i bigues. 

607.- ENRAJOLAT DE PARETS I APLACATS 

607.1.- Definició 

Els enrajolats de parets són revestiments de paraments interiors amb rajoles de València. 
Es distingeixen els següents tipus: 
 Enrajolats de parets amb morter de ciment. 
 Enrajolat de parets amb adhesiu. 

607.2.- Materials 

Definició 
Considerem com a rajoles de València les peces poligonals amb base ceràmica recobertes d’una 
superfície envernissada, de coloret variable i que serveixen per a revestir paraments. 
Condicions generals 
Les rajoles de València compliran les condicions exigides per la Norma UNE 24.007. 
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Les rajoles de València que s’emprin en les obres seran de primera qualitat, i mancaran per tant 
de pèls, porus o ondulacions a la superfície vitrificada, que haurà de ser perfectament plana i de 
coloració uniforme. 
S’haurà d’observar una tolerància màxima en les dimensions de la peça de l’ú per cent (1%) en 
menys i del zero (0) en més. 

607.3.- Execució 

Les rajoles de València es submergiran prèviament en aigua a saturació, es deuen airejar a 
l’ombra dotze hores (12 hores) com a mínim, abans de la seva col·locació. Es col·locarà sobre el 
parament que estarà net, rentat i aplomat. S’utilitzarà rajoles de València romes o biaix de 
cartabò en les arestes sortits dels paraments. 
Els forats que es realitzin en la rajola de València per a passos de canonades tindran un diàmetre 
d’un centímetre (1 cm) major que el diàmetre d’aquestes. Els talls i forats es faran mecànicament 
amb instruments adequats. Sempre que sigui possible els talls es realitzaran en els extrems dels 
paraments. L’enrajolat es començarà  a  partir  del  nivell  superior  del  paviment  i abans de 
realitzar aquest. 
Sobre tota la cara posterior de la rajola de València s’estendrà morter de consistència seca amb 
un gruix d’un centímetre (1 cm) o l’adhesiu segons el cas, seguint les instruccions del fabricant. 
S’ajustarà d’un cop, omplint amb el mateix morter els forats que poguessin quedar. 
S’estendrà la beurada de ciment blanc quan ajuntem l’enrajolat. Les rajoles de València es 
netejaran amb fregall sec dotze hores (12 h) després de que les hàgim posat. 

607.4.- Control i criteris d’acceptació i rebuig 

Control de materials 
Es portarà a terme d’acord amb els articles corresponents del present Plec. 
Control d’execució 
Es realitzaran les següents comprovacions: 

 
 

 
Controls a realitzar 

 
Condicions de no acceptació automàtica 

 

 
Aplicació de morter 

d’agafament. 

Variació en el gruix superior a un 
centímetre, 1 cm, del que s’ha especificat. 

No cobreix totalment la cara posterior de la 
rajola. 

Enrajolat amb morter 
de ciment. 

Rajoles tallades o 
foradades. 

Forats de dimensions superiors a les 
especificades. 

 Junts. 
No són paral·leles entre si amb tolerància 

d’un mil·límetre, 1 mm, en un metre de 
longitud. 

 

Planeitat de l’enrajolat 
en totes les direccions 
mesurada amb regla 
de dos metres (2m). 

Variacions superiors a dos mil·límetres, 2 
mm. 

 
Humitat del 
parament. 

Humitat superior al tres per cent (3%). 

 Aplicació de l’adhesiu. Aplicació diferent a l’especificada. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   180 
 

Enrajolat amb 
adhesiu. 

 

Rajoles tallades o 
foradades. 

Forats de dimensions superiors als 
especificats. 

 Junts. 
No són paral·leles entre si amb tolerància  
1 mil·límetre en un metre (1 m) de longitud. 

 

Planeitat de l’enrajolat 
en totes les direccions 
mesurada amb regle 

de 2 m. 

Variacions superiors a dos mil·límetres, 2 
mm. 

 
 
 
 

607.5.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, incloent cabotes, ressalts, etc., i descomptant forats. La valoració serà el producte de 
l’amidament pel preu del quadre de Preus del Projecte. 

608.- APLACAT DE PEDRA 

608.1.- Definicions 

En tot revestiment dels paraments d’una obra de fàbrica, executant amb elements de pedra en 
forma de plaques o lloses, en la que el seu través o gruix, sense excedir de quinze (15) 
centímetres sigui inferior a la cinquena part de l’altura de la filada. 

608.2.- Execució 

Les peces de pedra, així com el parament a revestir, es mullaran abans de la seva col·locació. 
S’assentaran sobre bany flotant de morter, en els junts i a l’extradós, per a unir-les amb la fàbrica. 
Les plaques es fixaran amb grapes de llautó de cinc (5) mil·límetres de diàmetre, restant les peces 
perfectament unides i subjectes. 
Por excepció, es permetrà l’engrapat amb rodons d’acer; però per al seu ús serà necessària 
l’autorització expressa del Director. Es proscriu en absolut l’emprament de guix. 
Els tancaments, baranes i tots els elements de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, mai sobre 
l’aplacat. 
Els junts de dilatació de l’edifici es mantindran en l’aplacat. 

608.3.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig 

Es comprovarà que els materials i l’execució d’aquesta unitat compleixen les condicions 
anteriorment establertes, el Director podrà ordenar per això la realització d’assaigs dels materials 
per a comprovar alguna de les seves característiques. 
Es rebutjaran els materials o unitats que no compleixin estrictament l’especificat. 

608.4.- Amidament i abonament 

Els aplacats de pedra s’abonaran per metres quadrats (m2) d’aplacat i un 
determinat gruix realment col·locats en obra, incloent queixals i descomptantbuits. 
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609.- SOLERES 

609.1.- Materials 

Seran d’aplicació les prescripcions establertes per a la sorra, grava i ciment en els corresponents 
capítols d’aquest Plec. 
 
El segellant de junts serà de material elàstic, introduïble fàcilment en els junts i adherent al 
formigó. 
El separador serà de poliestiré expandit de dos (2) centímetres de gruix o de qualsevol altre 
material aprovat per la direcció. 

609.2.- Execució 

Les soleres s’executaran segons les especificacions de Projecte i de la Direcció, i en el seu defecte 
s’aplicaran els següents criteris: 
El terreny de suport de solera estarà net i compactat, no s’admetran irregularitats locals més 
grans de vint-i-cinc (25) mil·límetres. 
No s’admetran formigons la resistència dels quals sia inferior al noranta (90) per cent de 
l’especificada. 
No s’admetran variacions, en el gruix de solera especificat, superiors a menys un (-1) centímetre, 
o a més un i mig (+1,5). 
L’enduriment es realitzarà mitjançant reg que no produeixi desrentat. 
La superfície s’acabarà mitjançat reglat. 
a.- Junt de retracció. 
S’executaran els junts trauejant a màquina o deixant-ho previst en la capa de formigó. El junt 
tindrà un gruix comprès entre zero amb cinc (0,5) i un (1) centímetre, i una profunditat d’un terç 
(1/3) del gruix de la capa de formigó, reblint-se posteriorment amb el segellant. 
No s’admetrà una separació de junts més gran de sis (6) metres. 
b.- Junt de contorn. 
Es col·locarà un separador al voltant de qualsevol element que talli la solera, com ara pilars o 
murs, abans de vessar el formigó. 
L’altura del separador serà igual al gruix del formigó, no admetent-se variacions superiors a menys 
zero amb cinc (-0,5), o més un (+1) centímetre sobre el gruix de la capa de formigó. 

609.3.- Amidament i valoració 

Qualsevol tipus de solera es mesurarà en metres quadrats (m2) de superfície executada, 
descomptant unitats constructives alienes, incloent aquestes segons casos, abocat, compactat i 
reglat de formigó; col·locació de malla, col·locació de làmina aïllant o soldadura de làmina 
bituminosa, estès de grava, estesa i compactat de sorra, col·locació i enganxament de plaques de 
suro, col·locació de tubs. 
La valoració donada es referirà a l’execució material de la unitat completa acabada. 

610.- ENRAJOLAT DE TERRATZO 

610.1.- Materials 

a) Rajola de terratzo. 
Seran d’aplicació les especificacions contingudes en aquest Plec. 
b) Rodapeu. 
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És la peça rectangular constituïda per capa de base de morter de ciment i cara d’estesa formada 
per morter de ciment amb sorra de marbre, palets o lloses de pedra i colorants.   
La cara d’estesa es podrà presentar polida o rentada, sense defectes, d’aspecte i color uniforme i 
arestes vives. 
Haurà de portar gravada al dors la marca del fabricant. 
Les seves dimensions en centímetres podran ser: Longitud: 20, 25, 30, 40 o 50. Gruix mínim: 2 cm. 
Altura mínima: 7 cm. 
Haurà de complir les especificacions que estableixen les Normes UNE 7008; 7015; 7033; 7034; 
41008 i 41153. 
c) Morter. 
Morter de ciment blanc IB-35 amb sorra de marbre, colorants i palets procedents de marbres, 
calcàries o pòrfirs, exempta de argila o matèria orgànica. 

Els colorants hauran de ser estables a la llum i estaran exempts de matèria que pugui perjudicar 
l’adormiment o alterar l’enduriment. 
d) Banda per a junts. 
Seran de llautó, amb un gruix mínim de zero amb un (0,1) centímetre i altura de dos centímetres i 
mig (2,5).  

610.2.- Execució 

S’executarà d’acord a les especificacions del Projecte, de la Direcció, o en el seu defecte d’acord 
amb els següents criteris: 
a) Terratzo in situ. 
S’executarà una capa de arena de riu, de gra menor de zero amb cinc (0,5) centímetres, de dos (2) 
centímetres de gruix, estesa sobre forjat o solera. 
Sobre aquesta s’estendrà una capa de morter de ciment tipus I-35 i arena de riu, de dosificació 
1.10 d’un centímetre i mig (1,5) de gruix, no admetent-se gruixos menors. Sobre aquesta base es 
col·locarà una xarxa de rodons de quatre (4) mil·límetres de diàmetre del tipus AEH-400 cada deu 
(10) centímetres. 
S’estendrà, posteriorment, altra capa de morter de ciment tipus I-35 i sorra de riu de dosificació 
1:4 d’un centímetre i mig (1,5 cm) de gruix, piconant-la i anivellant-la. 
Les bandes per a junts aniran inserides en aquesta capa i es formaran quadrícules de costat no 
més gran d’un metre amb vint-i-cinc (1,25 m). 
El morter d’acabat s’estendrà formant una capa d’un centímetre i mig (1,5 cm) de gruix, piconant-
la i anivellant-la. Durant una setmana es deixarà coberta adequadament per a mantenir-la 
humida.  
L’acabat es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal emprant-se lletada de ciment, 
pedra de carborúndum de gra fi i espart o feltre polit. Podrà utilitzar-se àcid oxàlic o altre 
producte adequat. 
No s’admetran gruixos en la capa d’acabat inferiors als especificats, així com a variacions en la 
planeitat del terratzo en totes direccions, superiors a quatre (4) mil·límetres, amidades amb regla 
de dos -(2) metres. 
b) Terratzo de rajoles. 
S’executarà una capa d’arena de riu, de gra menor de zero amb cinc (0,5) centímetres, de dos (2) 
centímetres de gruix, estesa sobre forjat o solera. Sobre aquesta s’estendrà una capa de morter 
de ciment tipus I-35 i arena de riu, de dosificació 1:6; de dos (2) centímetres de gruix, no 
admetent-se gruixos inferiors.  
Les rajoles s’humitejaran abans de col·locar-les, assentant-les sobre la capa de morter curant que 
es formi una superfície continua d’assentament i collat de l’enllosat. A l’objecte de reblir els junts 
entre rajoles s’estendrà sobre aquestes una lletada de ciment. 
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L’acabat polit de l’enllosat es farà amb màquina de disc horitzontal. No trepitjant-se durant els 
quatre (4) dies següents. 
La planeitat del terratzo en totes direccions no variarà més de quatre (4) mil·límetres, amidat amb 
regla de dos (2) metres, ni tindrà rebaves superiors a dos (2) mil·límetres.     
c) Rodapeu.  
S’humitejarà abans de col·locar-lo. S’assentarà sobre el parament no acabat, havent-se aplicat 
prèviament en el morter de ciment tipus I-35 amb arena de riu, de dosificació 1:6 sobre el dors del 
rodapeu, curant que es formi una superfície continua d’assentament i collat. Es capçarà l’acabat 
de junts amb lletada de ciment. 
No s’admetran variacions en la planeitat del rodapeu més grans de quatre (4) mil·límetres, 
amidada amb regla de dos (2) metres, ni rebaves superiors a dos (2) mil·límetres. 

610.3.- Amidament i Valoració 

Els distints tipus de terratzos s’amidaran per metres quadrats (m2) aplicant al seu resultat el 
corresponent preu del Quadre de Preus del projecte, incloent aquest, per al cas de terratzo in 
situ: estesa d’arena; col·locació de xarxa i banda; abocament, piconat, anivellat i polit del morter 
d’acabat; així com la neteja del paviment. En els terratzos de rajoles el preu inclourà: estesa 
d’arena, col·locació de rajola, abeurada, polit i neteja de l’enllosat. 
Els rodapeus s’amidaran per metre lineal aplicant en els seus resultats el seu corresponent preu 
del Quadre de Preus del projecte, incloent aquest aplicació del morter, abeurada i neteja. 
Las valoració donada es referirà a l’execució de la unitat completa acabada. 

611.- PAVIMENTS INDUSTRIALS 

611.1.- Materials 

a) Morter de resines sintètiques. 
Constituït per lligant a base de resines sintètiques i àrids minerals. 
La relació lligant-àrid serà: un terç (1/3) o superior per a morter autoanivellant, d’un terç (1/3) a 
un setè (1/7) per a morter no autoanivellant. 
El lligant serà de resina epoxi amb els enduridors adequats. 
Els àrids seran de quars, exempts d’humitat i matèria orgànica, grans rodons i estructura sana, o 
de corindó o carborùndum. El volum màxim de l’àrid serà igual a dos terços (2/3) del gruix de la 
capa de morter a aplicar. La granulometria serà continua. 
Podrà colorar-se mitjançant l’addició de pigments al lligant.  
Segons el tipus de morter, les resistències mínimes seran: 
Autoanivellant: compressió 1000 Kg/cm2. Tracció 160 Kg/cm2. 
No autoanivellant: compressió 550 Kg/cm2. Tracció 90 Kg/cm2. 
Desgast lineal segons Norma UNE 7.015, amb abrasiu d’arena i recorregut de pista de mil metres, 
menor d’un mil·límetre. 
b) Tractadors superficials de formigó. 
Productes a base de fluosilicats, resines epoxi, poliuretans o brea-epoxi que aplicats sobre la 
superfície de formigó segella els seus porus i li dona moderada resistència al desgast, propietats 
antipols i estanquitat. 
Podran presentar-se colorats mitjançant l’addició de pigments. 
c) Lletada bituminosa. 
Mescla en fred constituïda per una emulsió aniònica o catiònica de betum o quitrà, aigua i àrids 
silicis. 
El contingut d’emulsió sobre pes d’àrids no serà menor del quinze (15) per cent. 
El volum màxim de l’àrid estarà comprès entre dos i mig (2,5)mil·límetres i cinc (5) mil·límetres. 
d) Asfalt fos. 
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Mescla en calent constituïda per asfalt natural, betum de baixa penetració i àrids silicis amb alt 
contingut de polsim de pedrera. 
El contingut de lligant haurà d’estar comprès entre set (7) i deu (10) per cent sobre el pes d’àrids. 
e) Aglomerat hidrocarbonat. 
Mescla en calent constituïda per un lligant hidrocarbonat i àrids minerals. 
La dosificació del lligant referida a la mescla total haurà de ser compresa entre quatre amb cinc 
(4,5) i sis amb cinc (6,5). 
El lligant serà un betum  de  penetració  quaranta-seixanta (40-60), seixanta-vuitanta (60-80) o 
vuitanta-cent (80-100), quitrà EVT 54, 58 o 62 mescles quitrà-resines. 
Els àrids seran calcinals o silicis, de granulometria continua i amb contingut de polsim de pedrera 
no més gran de cinc (5) per cent; el seu volum serà de vint (20) mil·límetres.  
Reunirà les següents característiques Marshall: 
Estabilitat: > 600 Kg.    Deformació: < 3,5 mm. 
Buits de la mescla: entre el 3 i el 6 per 100. 
Podran presentar-se aglomerats oberts amb reblert de buits mitjançant lletada de polsim de 
pedrera, ciment Pòrlantd i emulsió de resines. 
f) Morter sintètic elàstic. 
Morter constituït per un lligant sintètic i àrids. 
El lligant serà resines o làtex de policloroprè. 
Els àrids seran: 
Partícules de goma natural o sintètica, per al morter amb lligants de resines. 
De naturalesa silícia, per al morter amb lligant de làtex de policloroprè. 
g) Morter hidràulic. 
Morter constituït per ciment I-35 i àrids. 
Els àrids seran de naturalesa pètria com el quars, basalt i pedra; metàl·lica com granalla de fosa i 
partícules de ferro dolç, tractaments i desengreixats, o obtinguts per fosa com a corindó i 
carborúndum. Podrà presentar-se colorat mitjançant addició de pigment. Haurà de reunir les 
següents característiques mínimes: 
Resistència compressió quatre-cents (400) quilos per centímetre quadrat. 
Resistència a flexotracció seixanta-cinc (65) quilos per centímetre quadrat. 
Desgast lineal segons norma UNE 7.015, amb abrasiu d’arena i recorregut de pista de mil metros, 
menor d’un (1) mil·límetre. 
h) Rajola de formigó armat. 
Placa prefabricada de formigó armat de resistència característica més gran de quatre-cents (400) 
quilograms per centímetre quadrat. Anirà armada en la seva cara inferior i superior amb malla de 
rodons de sis (6) mil·límetres de diàmetre, del tipus AEH-400, cada cent (100) mil·límetres. Portarà 
incorporats els elements necessaris per a la seva manipulació. 
El cantell superior haurà d’anar protegit en tot el seu perímetre mitjançant perfil d’acer laminat L-
50,5. 
L’acabat superficial de la seva cara vista podrà presentar àrid de naturalesa pètria o metàl·lica. 
Les seves dimensions en mil·límetres estaran compreses entre: 
LONGITUD  1.550 2000 2000 2500 2500 3000 

AMPLADA  1500 1500 2000 2000 2500 3000 

GRUIX    120   140   140   160   160   160 
i) Rajola de ferro fos 
Haurà de presentar perforacions per aconseguir el seu perfecte assentament i nervadures per al 
seu ancoratge al llarg de tot el seu perímetre i interiors amb separació no més gran de cent (100) 
mil·límetres. 
La cara superior podrà presentar ressalt o nervadures. El gruix de fosa serà no menor de quatre 
(4) mil·límetres. 
Al costat de les rajoles serà de 150, 200 i 300 mil·límetres. 
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Complirà les prescripcions establertes en la norma UNE 36.111. 
j) Rajoles de xapa laminada d’acer. 
Presentarà perforacions per aconseguir el seu perfecte assentament, i cantells doblegats i 
llengüetes amb separació no més gran de cent (100) mil·límetres, per al seu ancoratge. La cara 
superior podrà presentar ressalts. 
El gruix de la xapa d’acer serà més gran de dos (2) mil·límetres. 
El costat de les rajoles serà de 150, 200, 250 o 300 mil·límetres. 
Complirà les prescripcions establertes en la norma UNE 36.080. 
k.- Rajola d’asfalt. 
Lloseta a base d’asfalt natural comprimit, sense addició d’àrids. La seva resistència a compressió 
serà més gran de tres-cents cinquanta (350) quilograms per centímetre quadrat. La cara superior 
podrà ser llisa o no, i el seu gruix serà de: 20, 30 o 40 mil·límetres. 
Les seves dimensions (en mil·límetres) seran: 
   Longitud : 200, 200, 250, 300. 

   Amplada : 100, 200, 250, 300. 
Complirà les prescripcions establertes en la norma UNE 41.109. 
I) Rajola de goma natural o sintètica, o de policloroprè. 
La cara superior tindrà ressalts o nervadures, amb separació menor de dos (2) centímetres per al 
seu ancoratge. 
El gruix no serà menor de deu (10) mil·límetres. 
Les seves dimensions en mil·límetres seran: 
   Longitud : 500, 1000, 1000. 

   Amplada : 500, 500, 1000. 
 
m) Rajola hidràulica antilliscant. 
Constituïda per capa de base de morter de ciment de dosificació 1:4 i arena; cara d’estesa 
formada per morter de ciment de dosificació 1:2, arena molt fina i colorants. 
La cara d’estesa es presentarà amb ressalts, que la facin antilliscant. Haurà de complir les 
condicions de qualitat fixades per a la classe especial en la norma UNE 41.008.  
Les seves dimensions (en mil·límetres ) seran: 
   Costat : 150, 200, 250, 300. 

   Gruix : 20, 23, 25, 28. 

611.2.- Execució 

S’executaran d’acord amb les especificacions de Projecte, de la Direcció, i en el seu defecte 
conforme als següents criteris: 
Es respectaran els junts de la solera i forjat i es segellarà amb un producte elàstic d’anàlegs 
característiques a les de morter. 
No s’admetran faltes de planeitat més gran de tres (3) mil·límetres, amidats amb regla de dos (2) 
metres. 
a) Paviment de formigó tractat superficialment. 
La superfície de formigó a tractar estarà exempta de greixos, oli i pols, a més prèviament s’haurà 
eliminat la lletada superficial mitjançant rascat amb raspalls metàl·lics. 
L’aplicació del tractador es farà amb brotxa, raspall, corró o pistola. Els fluosilicats s’aplicaran en 
capes successives, fins a que la superfície quedi totalment impregnada. Es curarà l’execució a la fi 
d’evitar la formació de bosses i esquerdes. 
Els productes a base de resines epoxi o poliuretà s’aplicaran diluïts amb dissolvents apropiats en 
capes successives fins assolir un gruix mínim de zero vint-i-cinc (0.25) mil·límetres per a millorar el 
coeficient de lliscament es farà a un enarenat superficial, amb arena de quars, a raó d’un (1) quilo 
per (m2) metre quadrat. 
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Els productes a base de brea epoxi s’aplicaran en dues capes amb enarenat, entre ambdues, d’un 
(1) quilogram per metre quadrat amb arena de quars. El gruix mínim serà de dos (2) mil·límetres. 
b) Paviment continu amb morter de resines sintètiques. 
El morter de resines sintètiques s’aplicarà sobre la superfície de formigó que estarà neta i seca i a 
la que prèviament se li haurà eliminat la lletada superficial mitjançant raig d’arena. 
El morter autoanivellant s’aplicarà amb espàtula dentada fins aconseguir un gruix no menor de 
dos (2) mil·límetres, evitant la formació de bosses o esquerdes. 
El morter no autoanivellant s’aplicarà amb pala plana sobre una emprimació de cent cinquanta 
(150) grams per metre quadrat efectuada amb el lligant del morter, fins aconseguir un gruix més 
gran de quatre (4) mil·límetres. Quan la relació lligant-àrid del morter sigui inferior a un cinquè 
(1/5), s’efectuarà un segellat final de dos-cents (200) grams per metre quadrat amb el lligant pur. 
Quan es desitgi millorar el coeficient de lliscament es procedirà a un enarenat superficial d’un (1) 
quilogram per metre quadrat amb arena de quars. 
c) Paviment continu amb lletada bituminosa. 
S’estendrà la lletada bituminosa mitjançant procediments manuals o mecànics fins aconseguir un 
gruix no menor de cinc (5) mil·límetres, sobre una emprimació prèvia efectuada amb un reg 
d’emulsió de betum o de betum fluidificat. L’aplicació es farà una vegada trencada l’emulsió o 
curat el betum fluidificat. 
L’acabat final es farà compactant un cop curada la lletada. 
d) Paviment continu amb asfalt fos. 
S’executarà a les prescripcions assenyalades en l’apartat anterior amb l’excepció que on diu 
lletada bituminosa s’estendrà asfalt fos i el gruix d’aquest haurà de formar una capa de no menys 
de quinze (15) mil·límetres.   
e) Paviment continu amb aglomerant hidrocarbonat. 
Sobre la solera de formigó es donarà una emprimació prèvia amb reg d’emulsió de betum o 
betum fluidificat. Trencada l’emulsió o curat el betum s’aplicarà l’aglomerat hidrocarbonat, 
entenent-se a una temperatura superior a cent-quinze (115) graus centígrads, mitjançant 
procediments mecànics, fins aconseguir un gruix més gran de quaranta (40) mil·límetres. 
S’acabarà compactant amb corrons fins assolir una densitat superior al noranta-cinc (95) per cent 
de l’obtinguda a l’assaig Marshall. Durant la compactació la temperatura de l’aglomerat no 
baixarà de vuitanta (80) graus centígrades. 
f) Paviment continu amb morter sintètic elàstic. 
La superfície, neta i seca del formigó, de la que s’eliminarà la lletada superficial mitjançant raig 
d’arena, s’emprimarà amb el lligant del morter, a raó de cent-cinquanta (150) grams per metre 
quadrat, fins assolir un gruix més gran de cinc (5) mil·límetres. 
Sobre l’emprimació s’aplicarà, mitjançant pala plana o espàtula, la capa de morter elàstic, 
procurant que durant l’execució no es formin esquerdes ni bosses. 
L’acabat final s’haurà de fer mitjançant polit o pintat, una vegada gelificada la resina o curada 
l’emulsió de cautxú. 
g) Paviment continu amb morter hidràulic.   
El morter hidràulic s’aplicarà sobre la superfície, exempta d’oli, greix i pols, del formigó de la 
solera o forjat abans de que aquest hagi adormit. Quan s’apliqui sobre formigó adormit, es 
rascarà i emprimarà la seva superfície un amb dos (1,2)quilos per metre quadrat de resina epoxi, 
per assegurar l’aferrament del morter. 
L’aplicació del morter es realitzarà mitjançant pala plana fins aconseguir un gruix no menor de set 
(7) mil·límetres. 
L’acabat final es farà polint o rentant amb raspall i aigua. 
h) Paviment amb rajoles de formigó. 
Sobre la solera o forjat s’estendrà una capa de morter de ciment I-35 i sorra, de dosificació 1:5 i 
vint-i-cinc (25) mil·límetres de gruix. 
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A mesura que es vagi estenent aquesta capa s’assentaran sobre ella les rajoles de formigó, curant 
de que es formi una superfície continua d’assentament i collat. Els junts sobre rajoles es rebliran 
amb una lletada de ciment. 
i) Paviment de rajoles de fosa. 
Sobre la solera o forjat s’estendrà una capa de morter de ciment I-35 i arena, de dosificació 1:4 i 
quaranta (40) mil·límetres de gruix. 
Abans de col·locar la rajola s’aplicarà sobre la seva superfície inferior una lletada de ciment 
assentant-la posteriorment sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent aquesta, 
deixant junts de cinc (5) mil·límetres de gruix. Es colpejarà fins anivellar-la i aconseguir que el 
morter reflueixi pels junts i perforacions de les rajoles. 
j) paviment de rajoles de xapa d’acer. 
S’executarà igual que el paviment de rajoles de fosa, només que substituint rajoles de xapa d’acer 
per rajoles de fosa. 
k) Paviment de rajoles d’asfalt. 
S’estendrà una capa de morter de ciment I-35 i arena neta, de dosificació 1:5 i de vint (20) 
mil·límetres de gruix sobre la superfície del forjat o solera. 
A mesura que es vagi estenent aquesta capa s’assentaran sobre les rajoles d’asfalt, curant que es 
formi una superfície continua d’assentament i collat. Els junts entre rajoles es rebliran amb una 
lletada de ciment. 
i) Paviment de rajoles i gres. 
El gruix de la rajola de gres serà més gran de deu (10) mil·límetres. 
Sobre la superfície del formigó, exempta de greixos, oli i pols, i a la que prèviament s’haurà 
eliminat la lletada superficial mitjançant rascat amb raspalls metàl.lics, es formarà una capa, amb 
un gruix més gran de dos (2) mil·límetres composta de morter a base de resina epoxi i pols de 
sílice. 
A mesura que es vagi estenent aquesta capa s’assentaran sobre ella les rajoles de gres, curant que 
es formi una superfície continua d’assentament i collat. Els junts entre rajoles es rebliran amb el 
morter que reflueixi a l’assentar-les. 
m) Paviment de rajoles de goma. 
Sobre la solera o forjat s’estendrà una capa de morter de ciment I-35 i arena, de dosificació 1:4 i 
trenta (30) mil·límetres de gruix. En la superfície de la cara inferior de la rajola s’aplicarà una 
lletada de ciment pur tamisat, abans de la seva col·locació. 
La rajola de goma, amb estries en la seva cara inferior, s’assentarà sobre la capa de morter, a 
mesura que es vagi estenent aquesta, curant que es formi una superfície continua d’assentament 
i collat, amb absència de rajoles. 
n) Paviment de rajoles policloroprè. 
S’executaran amb els mateixos criteris constructius que els prescrits a l’apartat anterior. 
o) Paviment de rajoles de terratzo. 
Sobre la solera o forjat s’estendrà una capa de morter de ciment I-35 i arena, de dosificació 1:5 i 
vint (20) mil·límetres de gruix. 
A mesura que es vagi estenent una capa s’assentaran sobre ella les rajoles de terratzo prèviament 
humitejades, curant que es formi una superfície continua d’assentament i collat. Els junts entre 
rajoles es rebliran amb una lletada de ciment. 
p) Paviment de rajoles hidràuliques. 
S’executarà amb els mateixos criteris constructius que els prescrits a l’apartat anterior. 
q) Junt de paviment. 
Sobre el junt de la solera o forjat es col·locarà, a l’executar el paviment, un separador d’altura 
inferior en quinze (15) mil·límetres a la total del paviment. 
El segellant de junts tindrà les característiques adequades per a resistir les accions suportades pel 
paviment. S’haurà d’aplicar una profunditat de quinze (15) mil·límetres al llarg del junt. 
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La separació i disposició s’atendran en tot moment a l’especificat en Projecte i ordenat per la 
Direcció.  

611.3.- Amidament i valoració 

Tots els tipus de paviments industrials aquí recollits s’amidaran per metres quadrats realment 
executats, als que s’aplicarà el corresponent preu del Quadre de Preus del projecte, que inclouen 
totes les operacions i materials precisos per a deixar el paviment completament acabat segons les 
especificacions vistes, i inclús les operacions, que per alguns tipus de paviments, s’indiquen a 
continuació: 
Paviment de formigó tractat superficialment: neteja de la superfície de base i aplicació del 
tractador. 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques: neteja de la superfície i aplicació del morter. 
Paviments continus amb lletada bituminosa: neteja de la superfície de base, aplicació i 
compactació de la lletada bituminosa, asfalt o aglomerat (segons casos). 
Paviment continu amb morter sintètic elàstic: neteja de la superfície de base, aplicació i polit o 
pintat del morter. 
Paviment de rajoles de formigó, terratzo i hidràulics: humitejat i col·locació de rajoles i rebliment 
de junts. 
Paviment de rajoles de fosa, xapa d’acer, goma o policloroprè: estesa de lletada i col·locació de la 
rajola. 
Paviment de rajoles d’asfalt: col·locació de rajoles i rebliment de junts. 
Paviment de rajoles de gres: neteja de la superfície base, aplicació del morter; col·locació de 
rajoles. 
Els junts s’amidaran per metres lineals de longitud de junts executats aplicant al seu resultat el 
corresponent preu del Quadre de Preus del projecte incloent aquest la col·locació del separador i 
aplicació del segellant. 

612.- TANCAMENT EXTERIOR 

612.1.- Definició 

Es considera tancament exterior tota finestra o porta utilitzada per al tancament de buits de 
façana. 
Segons el material amb el que estigui constituït, es consideren, sense caràcter limitador, els 
següents tipus: Tancaments de fusta, d’aliatges lleugers, d’acer inoxidable, de formigó, de plàstic. 

612.2.- Materials i Tipus 

612.2.1.- Tancament De Fusta. 

a.- Característiques generals. 
Els perfils seran de fusta de pes específic més gran de quatre-cents cinquanta quilograms per 
metre cúbic (450 kg/m3), i un contingut d’humitat entre el dotze i el quinze per cent. No 
presentaran guerxaments, fendas ni exfoliació, atacs de fongs o insectes i la desviació màxima de 
les fibres respecte a l’eix serà menor d’1/16. El gruix dels anells de creixement serà uniforme. 
Els nusos seran sans, no passants, i de diàmetre inferior a quinze mil·límetres, distant entre sí més 
de tres-cents mil·límetres. Quan el tancament vagi a ser pintat s’admetran nusos de diàmetre 
inferior a la meitat de la cara, que es substituiran per peces de fusta sana. 
Si el tancament s’ha d’envernissar, la fusta estarà exempta de blau i les seves fibres tindran una 
aparença regular. Caso que vagi a ser pintada, s’admetrà blau en quinze per cent de la superfície 
de la cara. 
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Les unions entre perfils es faran per mitjà d’acoblaments que assegurin la seva rigidesa, restant 
encolades. S’utilitzarà coles segons indica la Norma UNE 56.702. Els eixos dels perfils es trobaran 
en un mateix pla i en angle recte. Totes les cares del tancament quedaran correctament 
raspallades, enrasades i amb marques de talls. 
Tots els elements hauran de complir les especificacions de la Norma UNE 56.509, 56.521 i 56.702,  
així com  les  condicions  funcionals  i  de  qualitat  de  la Norma NTE-FCM. 
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director de l’Obra podrà ampliar els criteris de control d’acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
 
 
 
 
 
 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Aplomat del tancament Desplom de 4 mm, en y m. 
Collat de potes Manca d’encastament. 
 Deficiència de rebliment de morter. 
Enrasat del tancament No està enrasat amb el paràmetre y 
 La seva variació és més gran de 2 mm. 
Segellat del bastiment Junt de segellat discontinu. 
 
Es realitzarà una prova d’estanquitat i altra de funcionament del tancament. 
La prova d’estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa projectant aigua en forma de 
pluja, durant vuit hores, sobre el tancament collat, envidrat i pintat, essent la condició de no 
acceptació automàtica la penetració d’aigua a l’interior. 
La prova de funcionament es farà obrint i tancant les zones practicables del tancament, essent la 
condició de no acceptació automàtica el mal funcionament del mecanisme de maniobra i 
tancament. 
612.2.2.- Tancament d’aliatges lleugers. 

a.- Característiques generals. 
Estarà formada per perfils d’aliatge d’alumini, segons Norma UNE 38.337 de tractament 5OS-T5, 
amb gruix mitjà mínim d’un mil·límetre i mig. Seran de color uniforme i no presentaran 
guerxaments, fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis. 
Els ribets seran d’aliatge d’alumini d’un mil·límetre de gruix mínim. Es col·locaran a pressió en el 
propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud. 
Les unions entre perfils es farà mitjançant soldadura o escaires interiors units als perfils per 
cargols, reblons o acoblaments a pressió. Els eixos dels perfils es trobaran en angle recte en un 
mateix pla. Els plans formats per la fulla i l’estrep seran paral·lels. 
Totes les ferramentes i accessoris seran de materials inoxidables i no susceptibles de produir 
efectes electrolítics ni cavalls galvànics. 
El tancament portarà una capa d’anoditzat de quinze micres com a mínim i una qualitat de 
segellat satisfactori. L’estrep portarà una protecció de laca vinílica o acrílica. 
Tots els elements compliran les especificacions de les Normes UNE 38.001, 38.002, 38.011, 
38.012, 38.013, 38.014, 38.015, 38.016, 38.017, 38.337, així com les condicions funcionals i 
exigències de muntatge de la Norma NTE-FCL. 
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
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El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. En 
qualsevol cas l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Aplomat de tancament Desplom de 2 mm. a 1 m. 
Enrasat de tancament No està enrasat amb el paràmetre y 
 La seva variació és més gran de 2 m. 
Collat de les potes Falta d’encastament. 
 Deficient ompliment del morter. 
Fixació a la peanya El tac expansiu no existeix, no està 
(en el seu cas) en el centre o el cargol no està 
 suficientment collat. 
Fixació a la caixa de persiana No existeix fixació, manca algun dels 
(en el seu cas) tres cargols o aquests no estan 
 suficientment collats. 
Segellat del premarc (en el seu cas) Junt de segellat discontínua. 
 
Es realitzarà una prova d’estanquitat i una altra de funcionament del tancament. 
La prova d’estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa projectant aigua en forma de 
pluja, durant vuit hores, sobre el tancament collat, envidrat i pintat, essent la condició de no 
acceptació automàtica la penetració d’aigua a l’interior. 
La prova de funcionament es farà obrint i tancant les zones practicables del tancament, essent la 
condició de no acceptació automàtica el mal funcionament del mecanisme de maniobra i 
tancament. 
612.2.3.- Tancaments d’acer. 

a.- Característiques generals. 
Els tancaments d’acer estan formats per perfils laminats en calent segons la Norma UNE 36.536, 
d’eix rectilini sense guerxament ni rebaves, o be per perfils conformats en fred, de fleix d’acer 
galvanitzat de gruix mínim zero amb vuit mil·límetres (0,8 mm.), resistència a trencament no 
menor de trenta-cinc quilograms per mil·límetre quadrat i límit elàstic no menor de vint-i-quatre 
quilograms per mil·límetre quadrat. 
En tot cas, els ribets seran de fleix d’acer galvanitzat, conformat en fred, de zero amb cinc 
mil·límetres de gruix. Els seus encontres es cobriran amb cantoneres del mateix material. 
Les unions entre perfils aniran soldades en tot el seu perímetre de contacte. Els eixos dels perfils 
es trobaran en un mateix pla i en els seus encontres formaran angle recte. 
Si es tracta de perfils laminats, els tancaments estaran protegits amb emprimació anticorrosiva de 
quinze micres de gruix. 
Tots els elements compliran les especificacions de les Normes UNE 7.014, 7.422, 7.019, 7.029, 
7.056, 7.183, 36.300, 36.007 i 36.536, així com les condicions funcionals i de qualitat de la Norma 
NTE-FCA.   
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
El Direcció d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. En 
qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
El control a realitzar i les condicions de no acceptació automàtica són les mateixes especificades 
en els tancaments d’aliatges lleugers. 
612.2.4.- Tancaments d’acer inoxidable. 

a.- Característiques generals. 
Els tancaments d’acer inoxidable estan formats per perfils obtinguts per doblegament mecànic de 
xapes d’acer inoxidable del tipus F-314, segons Norma UNE 36.016, i de gruix mínim un amb dos 
mil·límetres. No presentaran guerxaments, esquerdes ni deformacions i els seus eixos rectilinis. 
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Els ribets seran d’acer inoxidable d’un mil·límetre de gruix mínim. Les unions entre perfils es faran 
mitjançant soldadura per resistència o amb escaires interiors unides als perfils per cargols, reblons 
o acoblaments. Els eixos dels perfils es trobaran en angle recte i en un mateix pla. 
Tots els elements hauran de complir les especificacions de la Norma UNE 36.016, així com les 
condicions funcionals i exigències de muntatge establertes en la Norma NTE-FCI. 
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director d’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. En 
qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
El control a realitzar i les condicions de no acceptació automàtica són les mateixes especificacions 
dels tancaments d’aliatges lleugers. 
612.2.5.- Tancaments de formigó. 

Les característiques dels materials, exigències de muntatge, i control de qualitat d’aquests 
tancaments, s’ajustaran a l’especificat en la Norma NTE-FCH. 
612.2.6.- Tancaments de plàstic. 

Les característiques dels materials, exigències de muntatge, i control de qualitat d’aquests 
tancaments, s’ajustarà a l’especificat en la Norma NTE-FCP. 

612.3.- Amidament i abonament dels tancaments exteriors 

Els tancaments exteriors s’amidaran en metres quadrats de superfície realment executada, 
aplicant al seu resultat el preu corresponent del quadre de preus, que compren la unitat 
totalment acabada. 

613.- TANCAMENT INTERIOR 

613.1.- Definició 

S’inclouen en aquest article els tancaments de buits de pas interiors i armaris encastats. Sense 
caràcter limitador, es consideren els següents tipus: Portes de fusta, de vidre, d’acer. 

613.2.- Materials i tipus 

613.2.1.- Portes de fusta. 

a.- Característiques generals. 
La fusta massissa serà de pes específic no inferior a quatre-cents cinquanta quilograms per metre 
cúbic i un contingut d’humitat no més gran de deu per cent, estarà exempta de guerxament, 
fendas, exfoliacions. No presentarà atac de fongs o insectes, i la desviació màxima de les fibres 
respecte a l’eix serà menor d’un sisè. El gruix dels anells de creixement serà uniforme. 
Els nusos seran sans, no passants, i de diàmetre inferior a quinze mil·límetres, distant entre si més 
de tres-cents mil·límetres. Quan els tancaments vagin a ser pintats i el nus no tingui un diàmetre 
més gran que un mitjà de l’ample de la cara, es podran substituir els nusos per peces de fusta 
encolades. 
Es podran fer acoblaments longitudinals en les peces, quan aquest compleixin les mateixes 
condicions descrites en la NTE-FCM. 
Quan els tancaments vagin envernissats, estaran exemptes de blau, i les fibres tindran una 
aparença regular. Quan vagi a ser pintada, s’admetrà blau en un quinze per cent de la superfície 
de la cara. 
Les unions es faran per mitjà d’acoblaments, restant encolades. 
Els taulons de fusta llistonats compliran la Norma UNE 56.700. 
Els taulers de fusta contraxapats compliran les Normes UNE 56.704 i 56.705 (1), (2) i (3). 
Els taulers de partícules compliran la Norma UNE 56.714. 
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Les fulles hauran de complir les característiques següents segons els assaigs que figuren en 
l’annex III de la Instrucció de la Marca de Qualitat per a portes planes de fusta (Ordre 16-2-1972. 
del Ministeri d’Indústria). 
 Resistència a l’acció de la humitat. 

 Comprovació del pla de la porta. 

 Comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent. 

 Resistència a la penetració dinàmica. 

 Resistència al xoc. 

 Resistència a flexió per càrrega concentrada en un angle. 

 Resistència de la testera inferior a la immersió. 

 Resistència a l’arrencada de cargols en les bancades en  un  ample  no  menor  de vint-i-vuit 
mil·límetres. 

Els bastiments de fusta vindran de taller muntats, amb les unions acoblades i amb els orificis per 
al posterior cargolat en obra de les potes d’ancoratge. Arribaran a obra amb riostres i llates 
d’empostissar per a mantenir l’escaire i amb una protecció per a la seva conservació durant 
l’emmagatzematge i posada a l’obra. 
Els bastiments seran de xapa d’acer, protegits amb emprimació, havent de tenir superfícies llises, 
sense abonyegadures, esquerdes ni deformacions sensibles. Les xapes utilitzades tindran un gruix 
no inferior a zero amb cinc mil·límetres. Les potes d’ancoratge els mascles de les  pomel.les 
vindran col·locat de taller. 
Tots els elements hauran de complir les especificacions de les Normes UNE 56.700, 56.704, 
56.705 (1), (2) i (3), 56.714, 56.801, 56.802, 56.803 i 56.804, havent de complir-se aixímateix, les 
condicions fonamentals i les exigències de muntatge de la Norma NTE-PPM. 
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director de l’Obra podrà ampliar els criteris de control i acceptació o rebuig del present Plec. En 
qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Porta abatible. 
Desplom del bastiment o premarc. Sis mil·límetres de la vertical. 
Deformació del zero o premarc. Fletxa màxima sis mil·límetres. 
Fixació del bastiment o premarc. Fixació deficient. 
Franquícia de fulla a bastiment. Més gran de tres mil·límetres. 
Número de pomel.les o frontisses. Menys de tres en porta de pas i armari. 
Fixació i col·locació de ferramentes. Col·locació i fixació deficient. 
 
Porta corredissa. 
Desplom del bastiment o premarc. Sis mil·límetres de la vertical. 
Deformació del bastiment o premarc. Fletxa màxima sis mil·límetres. 
Fixació del bastiment o premarc. Fixació deficient. 
Fixació i col·locació de ferramentes. Fixació i col·locació deficient. 
 
 
 
 
 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Porta plegable. 
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Desplom del bastiment o premarc. Sis mil·límetres de la vertical. 
Deformació del bastiment o premarc. Fletxa màxima sis mil·límetres. 
Fixació del bastiment o premarc. Fixació deficient. 
Planeitat de la fulla tancada. Els nòduls no resten en un mateix pla. 
Col·locació de pomel.les. Les cotes de  col·locació  difereixen  de 

 les previstes en  cinc mil·límetres. 
Fixació i col·locació de ferramentes. Fixació i col·locació deficient. 
Apertura de portes. Existeixen fregaments entre parts fixes i 
 mòbils. 
Accionament de portes. Dificultats de manipulació i tancament. 
613.2.2.- Portes de vidre. 

a.- Característiques generals. 
Estaran formades per fulles de vidre trempat. Es consideren, sense caràcter limitador, els 
següents tipus. Abatibles, plegables, combinades de plegables i abatibles, corredisses 
automàtiques. 
Les portes podran anar aïllades o pertanyent a un front compost per llunes de vidre trempat. En 
aquest cas les llunes hauran d’anar unides mitjançant peces i ferramentes metàl.liques, sense 
estar en contacte. 
Podran anar en buits amb o sense bastiment. 
Les fulles de vidre podran ser: Transparents, translúcides o reflectants. 
Els cantells de les fulles podran ser polit pla i  polit rodó. 
Tots els elements compliran les especificacions i condicions funcionals de la Norma NTE-PPV. 
b.- Control-Criteris d’acceptació i rebuig. 
El Director de l’Obra podrà ampliar els criteris de control i d’acceptació o rebuig del present Plec. 
En qualsevol cas, l’incompliment de les especificacions aquí incloses donarà lloc al rebuig de l’obra 
executada. 
 
 
 
 
Control a realitzar Condició de no acceptació automàtica 
Estat dels cantells de vidre. Presència de fissures o encostronaments. 
Dimensions de la fulla. Variació de dimensions o  gruix superior 
 dos mil·límetres de les especificades. 
Desplom de la full. Superior a dos mil·límetres. 
Franquícia entre porta i bastiment o buit. Superior a dos mil·límetres de l’especificada. 
Alineació de les frontisses, ferramentes Superior a dos mil·límetres. 
de suspensió o guia. 
Apertura de portes. Existeixen fregaments entre parts fixes i mòbils. 
Accionament de portes. Dificultats de manipulació i tancament. 
613.2.3.- Portes d’acer. 

Les característiques dels materials, les exigències de muntatge i el control de qualitat de les portes 
d’acer s’ajustaran a les especificacions de la Norma NTE-PPA. 

613.3.- Amidament i abonament dels tancaments interiors. 

Les portes interiors s’amidaran en metres quadrats de superfície realment executada, aplicant al 
resultat el preu corresponent del quadre de preus, el qual compren la unitat totalment acabada. 
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621.- PINTURA PLÀSTICA 

621.1.- Materials 

621.1.1.- Definició. 

Serà una pintura acrílica d’alta resistència de fàcil aplicació i gran poder de cobertura 
impermeable a l’aigua, transpirable al vapor, totalment rentable, excel·lent resistència a la fricció i 
resistent a ambients agressius. 
No serà tòxic ni inflamable.  

621.2.- Execució 

 Remoure el contingut de l’envàs fins la seva perfecte homogeneització. 

 Netejar a fons, fregant amb paper de vidre si es precís, la superfície a pintar. Eliminar pols, 
greix, salnitre, i qualsevol altre tipus de brutícia. 

 Es pot aplicar amb brotxa, rodet, pistola aerogràfica i airless. 

 
 
Normes d’aplicació sobre superfícies no pintades: 
 En superfícies altament alcalines, salnitroses o amb parts toves que es trenquen, aplicar una 

pintura mà amb el Segellador Incolor Glasurit.  

 En superfícies normals, aplicar una mà de Plàstic Setinat Façanes, diluït com a emprimació. 

 Ambdós casos, acabar amb una o dues mans de Plàstic Setinat Façanes diluït al deu per cent 
amb aigua (10%). 

Temperatura mínima d’aplicació:  cinc graus centígrads (5ºC). 
Assecat al tacte : mitja hora. 
Dissolvent: aigua. 

621.3.- Amidament i abonament 

Es mesurarà en metres quadrats (m2) reals tant en paraments horitzontals com verticals, es 
sumaran el desenvolupament de cabotes, bigues, etc., i es deduiran forats. La valoració es 
realitzarà aplicant el preu unitari corresponent del Quadre de Preus.  
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CAPÍTOL 7: OBRES DIVERSES 

710.- PINTURES PER A PERFILS METÀL·LICS 

710.1.- Definició 

Es defineix com aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica al 
present plec de condicions. 

710.2.- Característiques 

El Contractista presentarà al Director d’Obra per a la seva aprovació,  el programa de pintures que 
desitgi emprar i que s’haurà d’ajustar a les condicions prescrites en aquest Plec. 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG3), es consideren incloses 
en aquesta unitat d'obra: 
1.- El subministrament dels materials necessaris. 

2.- L'estudi i l'obtenció de cadascun dels sistemes de pintura. 

3.- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

4.- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 
abocament i aplicació d'aquestes. 

5.- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra.  

710.3.- Execució 

710.3.1.- Condicions de servei. 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada. 
710.3.2.- Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar, 
prèviament a la seva posada en obra i fent-se constar mitjançant certificat expedit per Laboratori 
Oficialment Homologat, els requisits de conformitat exposats al present Plec. 
710.3.3.- Qualitat. 

L'aplicació de la pintura serà d’una qualitat tal que compleixi  els següents requisits: 
 COMPORTAMENT ANTICORROSIU. La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura 

considerada íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap 
de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió 
igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió definida per la SVENSK 
STANDARD SIS 185.111. 

 COMPORTAMENT DAVANT POSSIBLES DEFECTES DE LA PEL·LÍCULA DE PINTURA. Durant els 
quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura cap dels següents defectes que podrien 
enregistrar-se han d’arribar o superar els graus fixats a continuació: 

1.- Formació de butllofes: Grau vuit (8) segons INTA 160.273 

    Freqüència poca (P) segons INTA 160.273 

2.- Aparició d'esvorancs: Vuit (8) segons INTA 160.275 

3.- Clivellat:   Grau superficial vuit (8) segons INTA 160.271 

    Grau profund vuit (8) segons INTA 160.271 
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4.- Enguixat:   Grau vuit (8) segons INTA 160.271. 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar 
el grau indicat, excloent aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2 i que essent la 
seva superfície acumulada de menys de l’u (1) per cent del total. 

 MANTENIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES. El manteniment de les 
característiques estètiques, referit a la capacitat de manteniment del color de la capa 
d'acabament de l'aplicació, s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 
atmosfèrica, i es considerarà que existeix alteració, i per tant incapacitat per al compliment 
d'aquestes característiques, quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de 
color que difereixin de l'original en més de 3 unitats N.B.S. i/o al cap de 4 anys es presentin 
alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que 
superin el valor de dues unitats N.B.S. 

710.4.- Control de Qualitat 

710.4.1.- Pintures. 

710.4.1.1.- Assaigs d’identificació de les pintures 

La identificació de cadascuna de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
Contractista mitjançant la realització dels següents assaigs: 

1.- Assaig de contingut en vehicle fix 

Norma INTA 160.254 

2.- Assaig de contingut en pigments 

Norma INTA 160.253 

3.- Assaig de contingut en cendres 

Norma NF-T30-603 

4.- Assaig de temps d'assecat 

Norma INTA 160.229 

5.- Assaig de duresa de la pel·lícula o resistència al ratllat superficial 

Norma INTA 160.206 B 

6.- Assaig de coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER 

Norma ASTM D-2244-85 

7.- Assaig de plegat 

Norma INTA 160.246 B 

8.- Assaig de determinació de la viscositat 

Norma INTA 160.218 o INTA 160.217 A 

9.- Assaig de determinació de la matèria fixa i volàtil 
Norma INTA 160.231 A 

 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la Direcció d'Obra serà condició indispensable 
per a iniciar l'aplicació de pintura. 

710.4.1.2.- Assaigs de recepció de les pintures 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 
efectuant-ne com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent-se d'identificar les mostres amb les següents dades: 
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1.- Lloc i data de la presa. 

2.- Tipus d'aplicació de pintura. 

3.- Lot de fabricació. 

4.- Data de fabricació. 

5.- Nom del fabricant. 

6.- Nom del producte. 

7.- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 

1.- Assaig de determinació del pes específic 

Norma INTA 160.243 

2.- Assaig de determinació de la viscositat 

Norma INTA 160.218 o INTA 160.217 A 

3.- Assaig de contingut en cendres 

Norma NF-T30-603 

4.- Assaig de determinació de la matèria fixa i volàtil 

Norma INTA 160.231 A 
 
710.4.1.3.- Criteris d’acceptació 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 

1.- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
 
2.- Els valors inferiors citats no ho seran en un percentatge superior al 19 % del valor esperat. 

 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i 
en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 
contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués 
comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 
haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que 
consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en 
quant a aquest tema. En el procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, 
tant en nombre com en valor, que en cas del control de recepció. 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 
realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
710.4.2.- Aplicació de les pintures. 

710.4.2.1.- Assaigs d’aplicació 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de les pintures seran: 
 

1.- Assaig d'adherència. Es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
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2.- Assaig d'envelliment accelerat. Estarà format per cinc seqüències de 24 hores de duració i 
una sisena de 48 hores. Cadascuna de les cinc seqüències primeres es composa de dues 
fases, la principal, de 8 hores de duració, i la secundària, de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració. El temps entre ambdues 
subfases i entre la segona subfase i la fase secundària és de 10 minuts. 

 
1a seqüència (24h) 
 

Fase principal (8h) 
1a Subfase principal (230’) 

30’ d'exposició a l'aigua de pluja artificial (1). 
(Pluja artificial formada per polvorització d'aigua destil·lada a 20º ± 

5ºC) 
60‘ d'exposició al fred (1). 
(Recinte a -20º ± 2ºC) 
60’ d'exposició a la calor humida. 
(Recinte en cambra a -55º ± 3ºC i 95 ± 5 % d’humitat relativa) 
Norma ASTM G-53-84. 
80’ d'exposició a la radiació U.V.B. 
(Radiació produïda per llums U.V.B. a 60º ± 3 ºC) 
Norma ASTM G-53-84. 

Interval (10’) 
2a Subfase principal (230’) 

30’ d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
.../... 
60‘ d'exposició al fred. 
.../... 
60’ d'exposició a la calor humida. 
.../... 
80’ d'exposició a la radiació U.V.B. 
.../... 

Interval (10’) 
Fase secundària (16h) 

16h Exposició a la radiació U.V.B. 
Norma ASTM G-53-84 

 
(1): Les provetes es col·locaran es suports inclinats en angle de 15 a 30 º amb la vertical. 
2a seqüència (24h) 
 

Fase principal (8h) 
1a Subfase principal (230’) 
.../... 

Fase secundària (16h) 
16h Exposició a la calor humida. 
Norma ASTM G-53-84 

 
 
3a seqüència (24h) 
 

Fase principal (8h) 
1a Subfase principal (230’) 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   199 
 

.../... 
Fase secundària (16h) 

16h Exposició a la boira salina. 
Norma INTA 160.604. 

 
4a seqüència (24h) 
 

Fase principal (8h) 
1a Subfase principal (230’) 
.../... 

Fase secundària (16h) 
16h Exposició al SO2. 
Normes SFW2, OS DIN 50018 

5a seqüència (24h) 
 
Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 
.../... 

Fase secundària (16h) 

16h Condicionament a recer de la llum a 23º  3 ºC i 50º  5 % 
d’humitat relativa 

 
6a seqüència (48h) 

 
Fase principal (8h) 

1a Subfase principal (230’) 
.../... 

Fase secundària (40h) 

40h Condicionament a recer de la llum a 23º  3 ºC i 50º  5 % 
d’humitat relativa 

 
3.- Assaig de resistència a la boira salina. Es realitzarà sobre provetes amb tall en aspa a la cara 

objecte de l'assaig, segons INTA 160.604. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una de l’altra de manera tal que els 
trasllats siguin ràpids. 
 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
 
710.4.2.2.- Criteris d’acceptació 
 

1.- Assaig d'adherència. No haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 

 
2.- Assaig d'envelliment accelerat. No s'admetrà aparició de butllofes, clivelles, esvorancs o 

enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 
l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 
superior al 75% de l'original (segons INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula 
no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
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3.- Assaig de boira salina. Fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (P) (segons INTA 
160.273). 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de 
butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, 
s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser 
aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

710.5.- Amidament i abonament 

L’abonament de les pintures s’inclou en cadascuna de les unitats d’obra en que s’utilitza, no havent-
se d’abonar per separat. 

720.- PINTURES PER A ELEMENTS DE FORMIGÓ 

720.1.- Definició 

Es defineix com a pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa 
amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
Les pintures per a elements de formigó seran preferentment pintures al silicat. 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

720.2.- Característiques 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per 
la qual cosa, i com s’ha dit, s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de 
formigó. 

720.3.- Execució 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 
vida útil limitada, havent-se de preparar només la quantitat prevista per al consum diari. 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la 
seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement 
l'acabat. 
Degut al seu acabat, completament mat i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment en 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris contra 
possibles esquitxos. 
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720.4.- Control de Qualitat 

La identificació del producte vindrà especificada en l’envàs, adequat per a la seva protecció, i que 
contindrà com a mínim les següents dades: 

1.- Instruccions d’ús. 

2.- Proporció de la mescla. 

3.- Permanència vàlida de la mescla. 

4.- Temperatura mínima d'aplicació. 

5.- Temps d'assecat. 

6.- Capacitat d'envàs en litres (l) i en quilograms (kg). 

7.- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

8.- Segell del fabricant. 

720.5.- Amidament i abonament 

El pintat d’elements de formigó s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment 
pintada, mesurats en els plànols. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclou en el preu el material, la ma d’obra, la maquinària i els medis auxiliars necessaris per 
l’execució correcta de la unitat d’obra. 
Aquesta unitat d’obra serà d’abonament quan així hi figuri explícitament en el Quadre de Preus i 
en el Pressupost. 
No seran d’abonament les superfícies que, a judici del Director d’Obra, s’hagin de pintar per un 
deficient acabat superficial del formigó. 
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CAPÍTOL 8.-  EXECUCIÓ D’OBRES D’INSTAL·LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS, MECÀNICS I 
HIDROMECÀNICS 

800.- INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

800.1.- Generalitats 

L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran per al 
subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, mecànics, 
hidromecànics i altres), que formen part de l’obra definitiva. 
Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les obres, els 
quals són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no formen part de l’obra 
definitiva. 
Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser 
modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 
En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la presentació 
d’un projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una determinada 
Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director cinc exemplars del 
corresponent projecte que, complint tots els requisits reglamentaris, serveixi per a obtenir 
l’aprovació de dita Autoritat. 
En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a més 
l’establert en aquest Plec. 
Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements 
constitutius de la instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus adequadament 
projectat, construït, provat i homologat, no precisaran de més descripció i informació que la 
facilitada i garantida pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica.  No 
obstant, el Contractista serà l’únic responsable davant l’Administració de la idoneïtat i qualitat 
d’aquests elements. 
Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el 
Contractista hagi de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el Programa de 
Treballs.  El número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra. 
El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que siguin 
necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, tant per a la 
fabricació en taller com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall necessaris per a 
definir el recolzament, encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a l’obra de fàbrica o al 
terreny, amb indicació dels esforços transmesos. 
Els plànols seran dels següents tipus: 
- Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 
- Plànols dels fonaments, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació 

de les accions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot transmetre, i de la 
resistència característica exigida als formigons del fonament o recolzament. 

- Plànols de muntatge. Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els mitjans 
auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a l’obra. 

- Plànols de les proves. Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, 
taponaments i altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves en 
obra. 

Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge de 
màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest comprovarà que no existeix 
contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a limitacions de 
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càrrega i característiques geomètriques, mecàniques i funcionals dels elements estructurals on es 
fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal·lacions. 
Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips i/o 
l’execució de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el fabricant consideri 
convenient introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació suficient perquè no es 
produeixin retards en l’execució de les obres.  El Director podrà admetre la modificació, sempre 
que sigui necessària, no origini menyscabament de la resta de l’obra o suposi una millora que no 
impliqui augment dels preus del Contracte. 
Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels 
plànols, estarà la següent: 

a) Prescripcions tècniques complementàries o modificatives de les establertes en el Plec del 
Projecte o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs. 

b) Prescripcions pel muntatge. 

c) Instruccions per a les proves en obra. 

d) Instruccions d’operació dels equips. 

e) Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal·lacions. 

f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els equips i demés 
unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 

800.2.- Estudi d’execució i programa de treballs 

L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del 
Director inclourà, al menys, el següent: 
a) Projecte. 

- Dades de projecte facilitades per l’Administració en el Concurs i les lliurades pel Director. 

- Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 

- Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 

- Relació de plànols. 

- Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 
b) Fabricació. 

- Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 

- Procedència dels equips, aparells, màquines i demés elements d’adquisició en el mercat, 
indicant nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de 
lliurament. 

- Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 

- Pautes de control de qualitat dels materials i equips adquirits en el mercat i/o subministrats per 
tercers i els de fabricació pròpia. 

- Prescripcions per a les proves en taller. 
c) Transport i emmagatzematge. 

- Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 

- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

- Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes de 
condicionament ambiental dels magatzems. 

d) Muntatge. 

- Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució de la 
instal·lació. 

- Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 

- Treballs i subministraments de tercers per al muntatge. 
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e) Pla de proves d’obra. 

- Descripció de les proves a realitzar en obra. 

- Criteris d’acceptació o rebuig. 

- Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 
A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de Treballs 
en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de plànols al 
Director, terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per 
tercers o adquirits en el mercat, temps de la fabricació pròpia del Contractista, els de muntatge en 
les seves diverses fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els temps de realització de les 
proves en obra. 
El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General de 
l’Obra. 

800.3.- Fabricació 

La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb 
l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 
Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció que 
hagin de realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les instruccions dels 
seus respectius fabricants. 
Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, sempre i 
quan compleixin l’establert en el Plec. 
El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de 
producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució 
aprovat, les quals compliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

800.4.- Transport i emmagatzematge 

El transport i l’emmagatzematge o aplec de tots els materials que constitueixen el 
subministrament serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al Director 
els itineraris i mitjans de transport que prevegi utilitzar. També notificarà les dates de lliurament 
de les diferents partides, seguint un pla de lliuraments a obra que haurà d’estar en consonància 
amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 
El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al seu 
transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua que pogués 
succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega o descàrrega, 
havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o reposicions que foren 
necessàries. 
S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves 
característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, 
humitat o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits a 
l’embalatge mitjançant la inclusió de material amortidor i substàncies hidroscòpies en quantitat 
suficient. 
Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant temps 
prolongat, haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui suportar sense 
deteriorament les condicions d’aquest emmagatzematge a llarg termini. Tots els embalums seran 
marcats amb la seva clau d’identificació i el pes total del seu contingut.  Es marcarà un símbol que 
indiqui visiblement la posició correcta de recolzament i la naturalesa fràgil del contingut, en el seu 
cas, adoptant per això el codi internacional. 
El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i 
explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar 
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correctament la descàrrega, manipulació i emmagatzemant de tots els elements que constitueixin 
el subministrament. 
Els locals emmagatzematge d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de ser 
proveïts d’instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a mantenir les 
condicions ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques del material 
emmagatzemat. 
El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i peces, 
per a comprovar que no han sigut danyats durant el transport, descàrrega i emmagatzematge. 

800.5.- Muntatge 

800.5.1.- Generalitats. 

Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del moment 
en que els equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte arriben a l’obra 
fins a que, una vegada col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat provats i acceptats pel 
Director. 
El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament dels 
equips o de l’execució de les instal·lacions. En cas de ser encarregat el muntatge a cases 
especialistes, aquestes actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable del muntatge 
davant l’Administració serà el Contractista. 
800.5.2.- Programa de muntatge. 

El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, amb 
l’antelació que el Director indiqui, respecte de l’inici dels treballs de muntatge. El Programa de 
muntatge estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; descriurà les 
diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 
El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de 
l’obra civil i definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el 
muntatge i viceversa. 
800.5.3.- Ranures, caixetins, regates i forats. 

Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís emmotllar o col·locar en el 
formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els plànols 
aprovats pel Director. Tanmateix serà executada per aquest Contractista la preparació de les 
superfícies de ranures, caixetins i demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment 
mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement neteja. 
Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixanfranaments, tall 
d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en elements 
estructurals de formigó en massa, armat o pretensat, o la realització de talls, entalladures o forats 
en una construcció metàl·lica o la soldadura a aquesta d’elements provisionals, serà obligatòria 
una autorització escrita del Director, donada puntualment o en forma d’instrucció de caràcter 
genèric. 
800.5.4.- Peces fixes. 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel Contractista. 
Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i sigui precís, 
durant l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva ancoratges, plaques i 
demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes a l’obra de fàbrica. 
Aquestes peces seran lliures pel Contractista al contractista de l’obra civil, el qual haurà de 
col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord amb els Plànols de muntatge, dintre de les 
toleràncies que en aquest o en el Plec figuren.  Les operacions de col·locació seran executades 
sota la direcció, i comprovació posterior, d’un tècnic del Contractista dels equips o instal·lacions; 
el qual serà responsable directe de la correcta col·locació de les peces fixes. 
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800.5.5.- Formigonat de segona fase. 

Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el formigó 
de segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter de ciment per 
a rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i equips en general. 
Quan aquest reblert hagi de realitzar-se amb morters de polímers, amb resines o altres materials 
diferents del morter de ciment, el subministrament dels materials i l’execució del treball seran 
efectuats pel Contractista. 
En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les peces 
fixes o ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i forats 
d’ancoratge, el Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una vegada 
finalitzades, que la situació i dimensions de regates i caixetins són correctes i que els ancoratges i 
peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 
800.5.6.- Operacions de muntatge. 

El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de 
disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al transport, 
manipulació, col·locació en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els elements que 
constitueixen el subministrament. 
El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tots els elements 
muntats o instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies admeses en els 
plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge aprovades.  Per aquest fi el 
Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels aparells topogràfics de sensibilitat adequada que 
siguin necessaris. 
El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la seva 
posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les hagués. 
Cas que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels equips o 
instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se.  Ambdós 
contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del formigó o morter 
de segona fase, i de fases successives. 
Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran inspeccionades 
pel Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director qualsevol anomalia que 
eventualment succeeixi així com tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil i muntatge 
que pogués causar menyscabament de la qualitat del muntatge; i el Director ordenarà el que 
consideri oportú per a resoldre l’incident. 
800.5.7.- Auxilis al muntatge. 

Cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i muntatge 
d’instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes s’especificaran els 
auxilis al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas.  Aquests 
auxilis podran ser els serveis de determinades instal·lacions auxiliars o de maquinària fixa del 
contractista de l’obra civil com ara, blondines, grues fixes, plans inclinats, enllumenat general i 
certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 
El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà obligat 
a proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i abonament. 
La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al 
Contractista dels equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la qualitat 
del muntatge. 

800.6.- Proves en obra 

El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les proves en 
obra de la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec i es reculli, 
ampliï o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 
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Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les proves, 
o no complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o substituït pel 
Contractista, al seu càrrec. 
Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, així 
com els aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de determinar-se 
segons el Pla de proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà dels equips i mitjans 
auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les proves. 
Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet del 
desenvolupament i resultats de les mateixes. 

800.7.- Amidament i abonament 

800.7.1.- Abast del subministrament. 

El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que constitueixen 
el conjunt del subministrament. 
Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o accessoris 
que siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equip o instal·lació objecte 
del contracte hauran de ser completades pel Contractista, al seu càrrec. 
El Licitador farà una oferta per separat de les peces i elements de reposició que consideri 
convenient tenir emmagatzemats per a fer front a les substitucions previsibles durant el període 
d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la 
seva oferta, una relació de peces i accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus unitaris.  
L’Administració en la formalització del Contracte, o el Director, en el seu cas, determinarà la llista 
definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser subministrades pel Contractista.  
El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i demés 
peces que hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els dispositius i 
peces per a la fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius amortidors de 
vibracions, en el seu cas. 
800.7.2.- Preus. 

Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o equips, 
s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles d’aquest 
Plec. 
Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades.  En el seu conjunt 
determinaran el preu global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 
El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en perfectes 
condicions de funcionament. 
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les despeses 
corresponents els següents conceptes: 
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les despeses 
corresponents els següents conceptes: 
A.  Subministrament en fàbrica.  

 - Materials. 

 - Fabricació. 

 - Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 
B.  Transport i emmagatzematge en obra. 
C.  Muntatge. 
D.  Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 
E.  Proves. 
En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de 
producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i ultrasònic 
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de les soldadures.  També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les 
proves i assaigs en taller. 
En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de ports, 
duanes, assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin del transport i 
condicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les despeses fiscals i 
operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements del subministrament, fins al 
seu muntatge o instal·lació en obra. 
En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, s’inclouran 
les d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris 
per al muntatge. Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al muntatge indicats en 
aquest article. 
En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures d’acabat, a 
realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació.  Quan es tracti de protecció 
catòdica el Plec podrà establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de les proteccions 
anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament directe. 
En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i de les 
proves en obra, per separat. 
El cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de lliurar al Director, 
estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial a 
compte, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 
   - Terminació de l’aplec de materials en taller :  25% 
   - Unitats fabricades i provades en taller :   50% 
   - Equips muntats en obra :     75% 
   - Equips provats i rebuts en obra :   100% 
800.7.3.- Despeses d’auxilis al muntatge i proves. 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que 
havent estat sol·licitats pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de l’obra civil, i 
que realment hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel primer contractista 
al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests efectes. 
El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva 
conveniència; en cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, d’acord 
amb les condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 
En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos en els 
preus del Contracte de les instal·lacions o equips.  

811.- ELEMENTS METÀL.LICS NO ESTRUCTURALS: BARANES METÀL.LIQUES. 

811.1.- Generalitats 

Es defineix com a baranes metàl·liques els elements d’alumini, acer o fosa que s’instal·len en les 
voreres de plataformes, escales, obres de fàbrica, etc., per a evitar la caiguda de persones o 
vehicles. 
Les baranes que limiten superfícies per les que puguin circular vehicles compliran el disposat a 
l’apartat 4.2.1.10 de la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes 
de Ferrocarril” o a l’apartat 4.2.1.4. de la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el 
Proyecto de Puentes de Carreteras”, segons sigui el cas. 
Les baranes per a la protecció de persones i objectes en terrasses, balcons, terrats, escales i locals 
interiors compliran amb l’especificat a la Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FDB. 
“Barandillas”. 
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811.2.- Materials 

Els perfils constituïts de les baranes d’acer compliran les prescripcions establertes en aquest Plec. 
La fosa dúctil serà de qualitat i condició uniforme, sense fissures i sense defectes de contracció, 
llocs i punts durs. 

811.3.- Tipologia 

Les baranes tindran una altura mínima d’un metre (1m) i constaran, al menys, de pals verticals, 
passamans, barra intermèdia i entornpeu; aquest darrer element haurà de tenir una altura 
mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm). 
El passamans serà llis en totes les superfícies superiors i laterals, sense ressalts de cap mena, 
essent més ample que la part superior dels pals.  
Si els pals foren buits, hauran de tancar-se per la seva part superior d’una manera permanent; en 
cap cas s’utilitzaran peces de menys de tres mil·límetres (3 mm) de gruix. 
Les baranes poden ser fixes o desmuntables, d’acord amb l’especificat en els plànols.  En cas de 
ser desmuntables es fixaran de forma que no puguin ser desmuntades involuntàriament. 
El Contractista podrà proposar al Director per a la seva aprovació l’ús d’altre model de barana 
diferent a l’indicat en els Plànols sempre que això no impliqui una disminució de la seva capacitat 
resistent. En tot cas, el model proposat ha de complir amb l’”Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo” en tot allò que sigui aplicable. 

811.4.- Execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges que es rebran directament 
al formigó, en cas de ser continus, o en els caixers que s’hauran previst a l’efecte en forjats i murs. 
En lloses massisses ja executades es podran fixar els ancoratges per mitjà de tacs d’expansió, amb 
encastament no menor de cinquanta mil·límetres (50 mm), o per altre mètode que autoritzi el 
Director. 
Els pals de fosa o acer arribaran a obra proveïts d’almenys, la capa d’emprimació, d’acord amb el 
sistema de protecció definit. 
En les baranes d’acer els entroncaments seran per soldadura i galvanitzats en calent en taller. Les 
unions dels diferents trams es realitzaran amb soldadura continua i uniforme. 
Un cop presentada tota la barana i abans de la seva fixació definitiva, es procedirà a una 
minuciosa alineació de la mateixa en planta i alçat fixant-se provisionalment als ancoratges 
mitjançant punt de soldadura o cargolament suau, soldant o cargolant definitivament una vegada 
corregida la caiguda que dita subjecció hagués pogut causar.  

811.5.- Amidament i abonament 

Les baranes s’amidaran per metres (m) realment instal·lats, amidats en la direcció del passamurs 
entre els extrems més sortints. 
S’abonarà al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

812.- ELEMENTS METÀL·LICS NO ESTRUCTURALS: TAPES I PLATAFORMES D’ENTRAMAT 
METÀL·LIC 

812.1.- Generalitats 

Plataformes d’entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines metàl·liques 
posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats en l’estructura portant de 
l’obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre passarel·les, buits, pericons, pous, etc. 
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Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions, se les 
anomena tapes d’entramat metàl·lic. 
Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es comprovarà la 
resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció relativa a les accions a 
considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres”. 
Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la 
norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’“Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo”. 

812.2.- Tipologia 

L’entramat metàl·lic o reixeta constarà d’una família de platines paral·leles i equidistants posades 
de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o rodons normals a les anteriors, 
elements de repartiment, també paral·lels i equidistants entre si que estaran soldats a les platines 
portants i pràcticament enrasades amb aquelles per la seva cara superior. 
En cas que la segona família estigui constituïda per rodons, aquests seran d’acer corrugat i tindran 
un diàmetre superior al gruix de les platines portants. 

812.3.- Materials 

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent o de fosa dúctil. Tindran 
les dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al pas dels 
vehicles o possibles sobrecàrregues. Les peces de fosa tindran una resistència a la tracció de 
cinquanta quilopondis per mil·límetre quadrat (50 Kp/mm2)  i un percentatge d’allargament del 
vint-i-dos per cent (22%). 

812.4.- Execució 

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-se sense 
necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran vorejades en tota la seva 
perifèria per una platina de la mateixa secció de les portants i a la que es soldaran tant les platines 
portants com als elements de repartiment que l’escometen. 
El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l’execució de l’estructura 
portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui en els Plànols. 
L’assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o vianants sobre l’element produeixi 
cap moviment. 
Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà escollit per a la fixació de l’entramat a 
l’estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons discontinus de no 
menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta mil·límetres de longitud (50 mm) i 
separats no més de quatre-cents cinquanta mil·límetres (450 mm). La soldadura s’executarà 
d’acord amb l’estipulat en aquest Plec. Si la fixació es realitzés mitjançant grapes, aquestes seran 
del model subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no superior a 
cinquanta centímetres (50 cm). 

812.5.- Amidament i abonament. 

Les reixetes i tapes per a tancament de pericons, pous i buneres, seran d’abonament independent 
i s’amidaran per unitat col·locada (u). 
Les plataformes i reixetes d’entramat metàl·lic s’amidaran per metres quadrats (m2) realment 
col·locats. 
S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
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813.- ELEMENTS NO ESTRUCTURALS: TAPES I PLATAFORMES DE XAPA ESTRIADA 

813.1.- Generalitats 

Plataformes de xapa estriada són peces planes formades per una xapa estriada; constitueixen 
elements de tancament que, recolzats sobre l’estructura portant, permeten el pas de persones i 
vehicles sobre passarel·les, buits, pericons, etc. 
Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites dimensions se les 
anomena tapes de xapa estriada. 
Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa poden transitar vehicles, es comprovarà la 
resistència de les tapes i plataformes, d’acord amb el disposat en la “Instrucción relativa a las 
acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 
Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega que indiqui la 
norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’“Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene del Trabajo”. 

813.2.- Materials 

L’acer constitutiu de les xapes estriades serà d’alguna de les qualitats definides en la norma UNE 
36080 en les seves parts I  o II.  Les estries tindran una altura de dos mil·límetres ( 2 mm), un 
ample de cinc mil·límetres (5 mm) i formaran una malla ròmbica  amb  dimensions  de  cinquanta  
(50)  i  vint-i-cinc  mil·límetres (25 mm). 
Quant es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, el gruix mínim de la 
xapa estriada serà de deu mil·límetres (10 mm); en cas que es prevegi que siguin transitables 
només per persones el gruix mínim serà de cinc mil·límetres (5 mm). 

813.3.- Execució 

Les xapes s’uniran entre sí mitjançant cordons continus de soldadures per a assegurar  
l’estanquitat del pis. 
Les xapes es subjectaran a l’estructura metàl·lica mitjançant cordons discontinus de soldadura  
amb  gola  i longitud no seran inferiors a tres (3)  i  cinquanta  mil·límetres (50 mm) 
respectivament.  La longitud lliure entre cordons no excedirà de quatre-cents cinquanta 
mil·límetres (450 mm).  Les unions soldades s’executaran segons l’estipulat en aquest Plec. 
Quan, excepcionalment, una plataforma de xapa estriada reposi sobre una estructura no 
metàl·lica, es deixaran embegudes en aquesta elements metàl·lics adequats per a soldar a aquests 
la xapa segons l’establert en el paràgraf anterior. 
Les tapes seran practicables, essent proveïdes de forats per al seu aixecament i elements de 
fixació que no puguin deixar-se anar sense eines adequades. 
Si la seva màxima dimensió és superior a un metre (1 m), el buit a que serveixi anirà proveït de 
baranes, que podran ser desmuntables en una longitud no superior a la meitat del perímetre del 
buit; les baranes metàl·liques compliran l’especificat en aquest Plec. 

813.4.- Amidament i abonament 

Les plataformes i tapes per a tancament de pericons, pous, etc, seran d’abonament independent i 
s’amidaran per unitat col·locada (u). 
Les plataformes i tapes de xapa estriada s’amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
S’abonaran als preus que apareguin al Quadre de preus núm. 1. 
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820.- EQUIPS HIDROMECÀNICS: GENERALITATS 

820.1.- Generalitats 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o de 
protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb l’aigua, 
inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per al seu 
correcte funcionament. 
El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres objecte 
d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres específiques dels 
diferents equips. 
Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 
- Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel tram o 

conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en qualsevol grau 
d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 

- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de les de 
regulació, en conductes o canonades.  La seva posició de règim és de total obertura o de 
tancament. S’instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació en 
els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o desmuntar-les.  Han de 
poder obrir-se i tancar-se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 

- Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les 
instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un 
determinat cabal o velocitat de l’aigua. 

- Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un 
determinat nivell aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. L’automatisme 
pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de sensors elèctrics. 

- Vàlvules antiretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en sentit 
invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen 
automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 

- Vàlvules reductores de pressió. Equips hidromecànics convenientment tarats, capaços de 
provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del cabal, 
una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 

- Ventoses. Elements hidromecànics que connectats a una conducció, actuen com a òrgan 
automàtic per a l’entrada i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren 
automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la seva 
totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 

820.2.- Materials 

Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes i 
imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats i als 
processos de fabricació als que seran sotmesos. 
Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho 
autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en la 
norma. 
Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, seran 
resistents dins d’ella, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per 
desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar 
per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar en el seu 
contacte. 
Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra 
substància no potable. 
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El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevulla altra part en possible contacte amb l’aigua serà 
de qualitat alimentària. 
En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les esmentades ací, essent 
obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la seva utilització i 
l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 
820.2.1.- Materials i normes. 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de uso 
general”. 
L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados de 
uso general”: 
La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 
Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al 
estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 
La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de formas 
análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  
Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidat, etc., s’ajustaran a la 
norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 
Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de 
precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 
Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes emmotllats de goma natural  cautxú 
sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que s’hauran d’agregar 
negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i plastificants. 
Hauran de tenir les següents propietats físiques comprovades segons els mètodes d’assaig que 
s’esmenten a continuació : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 
 

 
CARACTERÍSTICA/PROPIETAT 

 
VALOR 

 
MÈTODE  D’ASSAIG 

 
Resistència mínima al 
trencament. 

 
21 MPa (214 

kp/cm2) 

 
ASTM- D412 “Method of 
Tension Testing of Vulcanized 
Rubber”. 

 
Allargament mínim en el moment 
del trencament. 

 
45 % 

 
ASTM-D412 “Method of 
Tension Testing of Vulcanized 
Rubber”. 

 
Duresa Shore (Tipus A). 

 
60 - 70 

 
ASTM-D2240, “Method of 
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Test for the Indentation 
Hardness of Rubber and 
Plastic by means of a 
Durometer”. 

 
Pes específic.  

 

1,15  0,03 

 
- 

 
Absorció d’aigua per pes. 

 
màxim 5% 

 
ASTM-D395, “Method of Test 
for change in propierties of 
elastomeric vulcanized 
resulting from inmersion in 
liquids”. 

 
Resistència a la tracció després de 
l’envelliment en bomba d’oxigen 
(48 hores; 70 ºC; 21 kp/cm2) 
  

 
mínim 80% de la 
resistència a la 
tracció abans de 
l’envelliment. 

 
ASTM-D572, “Method of Test 
for accelerated aging of 
vulcanized rubber by oxigen 
pressure method”. 

 
 
 
 
 
El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades pel 
Director. 
Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips hidromecànics 
seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de reconeguda acceptació 
aprovades pel Director. 
820.2.2.- Assaigs dels materials. 

En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran efectuats 
assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN o ASTM segons 
la designació del material. 
Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona en la 
qual delegui. 
Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el 
material compleix amb els requisits exigits en la norma.  En cas contrari, el material aplegat serà 
sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en conformitat amb la 
norma. 
Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat de 
la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 
Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les 
característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent. 

820.3.- Fabricació 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 
Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es 
detectaren defectes en les matèries primeres, el Contractista haurà de comunicar-ho al Director i 
sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 
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El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels equips 
finalitzats. Aquestes toleràncies hauran de permetre un ajust adequat per assegurar el correcte 
funcionament dels equips. 
Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO o DIN. 
És responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les toleràncies 
màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 

820.4.- Control de qualitat 

820.4.1.- Control de producció. 

El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 
productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de 
Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de fabricació, 
control dimensional i proves en taller.  
El control de fabricació comprendrà : 
- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels equips, 

mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en fàbrica. 
- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per tercers. 
- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges 

parcials, etc. 
- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 
Control dimensional. Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una 
presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals corresponen a 
les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades en aquest Plec. La 
presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà realitzar-se en una bancada 
horitzontal.  El protocol amb les dimensions finals de tots els conjunts constitutius de l’obra 
formarà part de l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat dels equips. 
Proves en fàbrica.  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. Per 
això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, amb la 
definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada construïts els 
equips. 
Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en la 
forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els capítols de: 
a) Control de fabricació; b) Control dimensional  i  c) Proves en fàbrica. 
820.4.2.- Control de recepció. 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats en 
obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les proves 
finals. 
El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de compliment, 
per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 
El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta 
informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer 
visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, assaigs i 
verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i les proves en 
fàbrica. 

820.5.- Transport i emmagatzematge 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en caixes de fusta i 
de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada amb la 
identificació de les peces que contingui. 
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Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 
subministrament, els següents equips: 
- Armaris elèctrics i de control. 

- Unitat motrius hidràuliques. 

- Components dels mecanismes completament encaixats. 

820.6.- Muntatge 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es 
realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el que 
s’emmotllaran les ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges que indiquen 
els Plànols de detall aprovats pel Director. 
Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i llinda, en 
el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius de regulació 
de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió que es requereix.  
Generalment es podrà emprar el sistema d’espàrrecs roscats proveïts de femella i contrafemella. 
Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el formigó 
de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula es muntarà, 
directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà rígidament de manera 
que no existeixi risc de moviments de la vàlvula a l’executar el formigó de segona fase. 
Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de formigó, 
els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins emmotllats en el formigó de primera 
fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i s’anivellarà 
mitjançant falques d’acer. Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es 
col·locaran els espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, una cop endurit aquest, 
es tibaran els ancoratges. 
Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada o 
blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà una vegada 
solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica.  Si la vàlvula fos embridada en els seus 
dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en forma de falca.   
En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les unitats o 
elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i d’anivellament, així 
com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre peces contigües. 
Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on hagi 
d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i posicionat 
adequats. 
Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el 
formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces o vàlvules. 
El contractista estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en cas que aquests sobrepassin 
les toleràncies establertes.  Si per a corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les 
peces, demolir i reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà aquestes 
operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del Director. 
Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva 
realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura que hagi de ser realitzat en obra. 

820.7.- Proves en obra 

Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els controls i 
proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de les 
característiques establertes en el projecte aprovat. 
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 
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Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, amb 
la càrrega corresponent al cop d’ariet. 
Amb anterioritat a l’inici del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un Pla 
de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions del Plec i del 
projecte aprovat. 
Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 
 Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 

 Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en aquestes 
instal·lats. 

 Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els 
seus moviments de tancament i obertura. 

 Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

 Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de 
maniobra.  

 Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i 
tancament. 

 Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 
 Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 

 Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments 
d’obertura i tancament. 

 Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 

 Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les 
fases de la maniobra. 

 Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

 Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

 Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament. 

 Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, en 
el seu cas. 

820.8.- Protecció anticorrosiva 

820.8.1.- Abast del treball. 

El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i aplicació 
de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 
El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un 
programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del 
fabricant de pintures i color d’acabat. 
Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del tipus 
d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de l’aigua. 
El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de pintures 
diferent de l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb detall a l’oferta i 
podrà ser acceptat pel Director, sempre que la seva qualitat i garantia de durabilitat siguin iguals o 
superiors a les del sistema referit a l’anterior paràgraf. 
820.8.2.- Preparació de superfícies. 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. Per a 
la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa.  Les 
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característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de preparació de 
superfície abans esmentat. 
Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar que els 
materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, superfícies 
mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió. 
Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de soldadura 
i altres substàncies estranyes. 
La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui menor de 
cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-cinc per cent 
(85%). 
820.8.3.- Sistemes de protecció anticorrosiva. 

820.8.3.1.- Generalitats 
Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 
hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 
Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les pintures. 
Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 
No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en obres. 
Les zones de soldadura en obra que hagin restat sense pintar en taller i qualsevulla altra zona on 
s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al grau St-3 
i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 
El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats a 
obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, 
complementarà en obra el sistema aprovat. 
En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus del 
sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 
 
820.8.3.2.-  Sistemes de pintura 
Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i radials de 
fons, reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, superfície interna de 
vàlvules, superfície interior de canonades i blindatges, superfícies exposades a l’aigua en peces 
fixes (excepte zones inoxidables), etc. 
- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres. 

- Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 300 micres. 
Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc. 
- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres. 

- Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula  seca de 200 micres. 
Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades forçades, 
estructura resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes de vàlvules, 
etc. 
- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació clorocautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de gruix. 

- Una capa intermèdia de fons de clorocautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix. 

- Dues capes d’acabat d’esmalt clorocautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per capa. 
Acers encastats en el formigó. 
- Neteja amb raspall metàl·lic o raig de grau Sa 2. 

- Una cap de ciment làtex. 
Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 
- Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 
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Interior de tanc d’oli. 
- Rajada al grau Sa 21/2 

- Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 
Equips elèctrics. Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat amb les 
seves normes. 

820.9.- Dades dels equips 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director aquells 
documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la justificació de que 
l’equip compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà obligat a lliurar quantes dades 
i documents afectin a la execució de l’obra civil, especialment els plànols i les instruccions de 
col·locació de les peces fixes i de les màquines.  
Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i 
posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties donades 
pels seus fabricants. 
La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, al menys, el següent: 

a) Descripció dels equips. 

b) Característiques tècniques. 

c) Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 

d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació. 

e) Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 

f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 
La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al menys, en el 
següent: 
 Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues 

d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 

 Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i 
elements de comandament i control. 

 Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma 
d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 

 Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 
S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels equips 
amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al terreny, 
en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres d’alimentació i pupitres de 
comandament, senyalització i control. 

 Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control de 
qualitat i de proves en taller. 

 Pla de proves en obra. 

 Instruccions de manteniment i conservació. 

 Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips d’interrelacions. 

 Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveïdors dels materials o equips 
adquirits pel Contractista en el mercat. 

Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el tipus, 
dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa per l’Administració 
en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels elements, aparells o equips 
subministrats per tercers. 
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820.10.- Amidament i abonament 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni exhaustiva 
ni excloent, es relacionen a continuació: 
 Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la 

subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 

 Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces 
d’estanquitat. 

 Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les seves 
proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els 
conductes oleohidràulics, en el seu cas. 

 Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 

 Els conductes metàl·lics i dispositius d’airejament. 

 Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de 
descàrrega. 

 Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 

 Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 

 Les peces de reposició. 

L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus 
unitaris que apareguin en el Quadre de Preus. 
Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de projecte, 
fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre muntatge en obra, així 
com de les proves en obra.  

821.- COMPORTES 

821.1.- Definició 

Es defineix com a comporta el mecanisme encarregat d’aïllar o obturar el pas d’un fluid. 

821.2.- Característiques 

821.2.1.- Generalitats. 

Les diferents parts de què consta una comporta són: 
1. Taulell: És la part mòbil de la comporta. 

2. Marc-Guia: Es la part fixa de la comporta, ancorada en el formigó. Permet que el taulell 
llisqui i s’assenti en ell per aconseguir l’estanquitat. 

3. Accionament: És el mecanisme que puja i baixa el taulell. 
821.2.2.- Classificació. 

Segons l’ESTANQUITAT, les comportes es classificaran en: 
1. Comporta canal: Estanquitat en els tres costats: inferior i dos laterals. 
2. Comporta mural o de fons: Estanquitat en els quatre costats. 

Segons l’EMPENTA del fluid, les comportes es classificaran en: 
1. Comporta simple: Empenta en un costat. 
3. Comporta doble: Empenta en dos costats. 

Segons el MUNTATGE, les comportes es classificaran en: 
1. Comportes a favor de corrent: La pressió del fluid tanca el taulell contra el seient del 

marc-guia. 
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2. Comportes en contra de corrent: La pressió del fluid separa el taulell del seient del 
marc-guia. 

 
 
Segons l’ACCIONAMENT, les comportes es classificaran en: 

1. Comportes amb accionament ascendent. 
 
I. Accionament manual amb volant. 
II. Accionament manual amb desmultiplicador manual. 
III. Accionament amb actuador elèctric. 
IV. Accionament amb actuador hidràulic. 
V. Accionament amb actuador pneumàtic. 

2. Comportes amb accionament no ascendent. 
 

I. Accionament manual amb volant. 
II. Accionament manual amb desmultiplicador manual. 
III. Accionament amb actuador elèctric. 

821.2.3.- Especificacions. 

L’estanquitat de les comportes serà preferentment goma-metall. 
L’estanquitat estarà garantida en els costats, segons la funció i lloc d’utilització. 
El conjunt de cargols serà d’acer inoxidable llevat que per les elevades resistències a desenvolupar 
sigui aconsellable utilitzar-lo d’acer al carboni. 
Les característiques dels materials podran també ser expressades en els plànols. 
821.2.3.1.- Proteccions 
El sistema de protecció de les parts o elements d’acer inoxidable serà un granellat amb esferes de 
vidre. 
El sistema de protecció de les parts o elements d’acer al carboni A-42b podrà ser un galvanitzat en 
calent segons norma UNE 37501, o bé un tractament de pintures. 
El sistema de protecció amb un tractament de pintures serà el que es descriu en la taula 821.2.a 
segons les parts de què es tracti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mecanitzades Submergide
s 

Contacte 
intermitent aigua 

    Amb Sense 

Vernís antioxidant Hempalin 50 m    

Xorrejat amb esferes de 
metall. 
(Norma Swedish Standarts) 

  Grau Sa 2 ½ Grau 
Sa 2 ½ 

Grau Sa 2 
½ 

Imprimació epoxy 
anticorrosiva curada amb 
poliamida amb un elevat 

Hempadu
r Primer 
15300 

 50 m 50 m 50 m 
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contingut de fosfat de zinc, 
sense plom ni cromat. 

Pintat amb brea-epoxy curada 
amb poliamida, de dos 
components. 

Hempadu
r 15130 

 300 m 300 

m 
150 m 

Pintat amb esmalt de 
poliuretà brillant de dos 
components a base d’isocianat 
alifàtic. 
 

Hempel’s 
Polyenam
el 55100 

   50 m 

Gruix total de la protecció  50 m 350 m 350 

m 
250 m 

Taula 821.2.a 
821.2.3.2.- Vis-sens-fi 
El vis-sens-fi serà d’acer inoxidable tipus AISI-304. 
El pas del vis-sens-fi estarà en funció del desmultiplicador emprat, i aquest últim dependrà de la 
força màxima a desenvolupar i el temps màxim d’obertura. 
Les guies del vis-sens-fi seran d’acer inoxidable i separades un màxim d’un (1) metre. 
El vis-sens-fi anirà protegit amb una beina metàl·lica estanca. 
El conjunt format pel vis-sens-fi i la beina serà tal que en qualsevol moment es podrà determinar 
el percentatge d’obertura de la comporta. 
821.2.3.3.- Volant 
Les comportes de dimensions inferiors a vuitanta (80) centímetres, tindran el volant amb un 
diàmetre de quaranta (40) centímetres. 
Les comportes de dimensions superiors a vuitanta (80) centímetres, tindran el volant amb un 
diàmetre de seixanta (60) centímetres. 
821.2.3.4.- Accionament 
821.2.3.4.1.- Columna. 
Els accionaments es recolzaran en columnes de foneria d’uns vuitanta (80) centímetres d’alçada. 
Si el tipus o la ubicació de les comportes no aconsella la instal·lació de columnes, el Director 
d’Obra fixarà el tipus d’accionament a emprar. 
821.2.3.4.2.- Desmultiplicador. 
L’accionament de les comportes serà manual amb desmultiplicador, a menys que s’especifiqui el 
contrari. 
La relació de desmultiplicació serà tal que, desenvolupant la força que fixi el Director d’Obra, el 
temps màxim d’obertura sigui inferior als valors que figuren en la taula 501.2.b: 
 

Dim. màx. 
(mm) 

200-600 600-800 1000-1200 1200-1500 1500-2000 2000-2500  2500 

Temps (min) 2.5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 

Taula 501.2.b 
Aquests valors podran ser corregits pel Director d’Obra en funció de la pressió exercida pel fluid. 
821.2.3.5.- Tipus. 
Las comportes seran rectangulars, segons les especificacions que s’assenyalen a continuació, amb 
taulell i marc-guia d’acer al carboni A-42b: 
 Comporta vagó mural amb amb estanquitat a 4 costats, tipus CMW de Coutex o similar. 

- Característiques: 
 

 TIPUS 

Dimensions 1 x 1 1,35 x 1,35 1,50 x 1,50 2 x 2 
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Amplada forat 1 1,35 1,50 2,00 

Altura forat 1 1,35 1,50 2,00 

Altura màxima aigua 8 8 8 6,50 

Altura  pis maniobra 9 9 9 7,00 

Altura aprox. de 
l’accionament 

9,90 9,90 9,90 7,90 

 
- Descripció: 
Comporta construïda en xapa d’acer, gruix 10 mm. (A 42, DIN 1542 i 1543) i perfils d’acer 
laminats (A 42, DIN 1024, 1026 i 1029) amb junt d’estanquitat en perfil especial de goma. 
Marc-guia en perfils d’acer laminats (A42, DIN 1024, 1025, 1026, 1028 i 1029) per a ancoratge al 
mur, amb junts d’estanquitat en acer inoxidable AISI 304 i guies per al desplaçament dels rodets 
guia de la comporta. 
Sistema de traslació i guia de la comporta mitjançant rodets guia de fosa d’acer FG 20 muntats 
sobre coixinets de bronze i eix d’acer F-114 amb tractament superficial de crom dur. Eix en acer 
inoxidable AISI-304. Diàmetre 65 mm. 
Accionament: Desmultiplicador manual. 

 Comportes murals tipus CM05 de Coutex o similar: 
- Descripció: 
Marc guia en perfil d’acer  al carboni A-42b.  Tauler  en xapa d’acer al carboni A-42b. Reforçat 
segons càrrega d’aigua (W). Gruix 8 mm. 
Estanquitat metall-metall i goma metall, 4 costats. (Inox AISI-304). Amb falques d’apretament 
regulables. Eix en acer inoxidable AISI-304. Diàmetre 50 mm. 
Accionament: Capçal despultiplicador manual. 
 

 TIPUS 

Dimensions 80 x 80 50 x 50 45 x 45 35 x 35 30 x 30 

Altura màxima aigua 8 8 8 8 8 

Altura  pis maniobra 9 9 9 9 9 

Altura aprox. de 
l’accionament 

9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 

 

821.3.- Execució 

El marc-guia s’instal·larà abans de formigonar l’estructura, de manera que una vegada encofrat tot 
junt, el formigonat es realitzi d’un sol cop i es garanteixi una perfecta unió entre el marc-guia i el 
suport de formigó. Per a tal efecte els elements hauran de ser muntats amb precisió i seguretat, 
ajustant-los i anivellant-los tantes vegades com sigui necessari per tal de aconseguir les toleràncies i 
prescripcions del fabricant. 
Quan no sigui possible realitzar l’anterior disposició, es compliran les especificacions assenyalades 
pel fabricant per aquests casos, en relació a mesures, capssetes o esperes d’ancoratge, etc., que es 
formigonaran en una segona fase encofrant prèviament els espais entre l’obra de fàbrica i el marc-
guia, amb un formigó amb àrids fins i un contingut de ciment no inferior a 375 kg/m3 o bé amb un 
morter amb resines sense retracció, segons les directrius fixades pel Director d’Obra. 
Es necessari assegurar una correcta unió del formigó de segona fase amb el formigó de primera 
fase, practicant, si es considera necessari, un picat fi i una posterior aplicació de resines epoxi. 
Les columnes d’accionament, les guies del vis-sens-fi, etc., es subjectaran a les obres de fàbrica 
mitjançant soldadures a platines d’acer embegudes en el formigó i dotades del conjunt de cargols 
adient. En cas que el Director d’Obra així ho estimi adient, aquests elements s’ancoraran amb tacs 
expansius d’alta resistència a la tracció. 
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Tots els elements s’ajustaran i anivellaran després de la realització de l'obra civil. 
En l'execució de l'obra civil i per tractar-se d'elements que requereixen certa precisió, es tindrà molt 
en compte les toleràncies d'execució que fixi el fabricant de les comportes, els plànols i en 
particular, els corresponents a: 

1. Situació d'eixos. 

2. Situació de nivells. 

3. Angles d'entrada i sortida. 

4. Acabat de superfícies. 

El Contractista garantirà la construcció satisfactòria de l’equip, de cadascuna de les seves parts i de 
l’obra civil que l’ha de suportar. 

821.4.- Control de Qualitat 

El Contractista facilitarà plànols de detall, a les escales requerides pel Director d’Obra, on hi 
figuraran com a mínim les dimensions geomètriques i les característiques dels materials. 
El Contractista controlarà tant la qualitat dels materials a utilitzar pel fabricant, així com el procés de 
fabricació i muntatge. 
El fabricant haurà de subministrar un expedient que garanteixi la qualitat del seu treball, i que com a 
mínim comprendrà els següents punts: 

1. Programa de fabricació. 

2. Certificat d'anàlisis químiques i característiques mecàniques dels materials principals. 

3. Certificat d'homologació de soldadors. 

4. Certificat d'homologació dels mètodes de soldadura utilitzats en la construcció. 

5. Certificat de qualitat de construcció. 

6. Certificat de proves. 

Amb caràcter general, les comportes estaran garantides contra qualsevol defecte de fabricació, 
incloent-hi la corrosió, pèrdua d’estanqueïtat, etc., i com a mínim durant el període que fixi el 
contracte com a termini de garantia, tenint en compte que qualsevol defecte que pugui sorgir en els 
darrers sis mesos comportarà una ampliació del període de garantia d’aquesta unitat en un termini 
no inferior a sis mesos més. Així mateix, les correccions dels defectes d’aquestes unitats d’obra 
comportaran un augment progressiu del seu període de garantia en períodes successius de sis 
mesos com a mínim, de manera que es rebran definitivament si en els darrers sis mesos no s’ha 
presentat cap tipus de defecte. 
Durant aquest període el fabricant tindrà que reposar al seu càrrec qualsevol element de l'equip 
subministrat que resulti defectuós o amb un desgast superior al normal. 
També haurà de garantir-se el tractament de la superfície i l'estabilitat de la pintura durant un 
període de cinc anys. 
Tots els treballs durant el termini de garantia hauran d'efectuar-se en el termini més curt possible i 
sense destorbar les condicions normals d'explotació. 
Els perjudicis econòmics i de tot tipus que es puguin derivar per les deficiències de les comportes 
subministrades i/o instal·lades aniran a càrrec del fabricant, i en el seu defecte, a càrrec del 
Contractista. 
La funció de regulació es garantirà per a qualsevol càrrega i cabal del rang corresponent a la 
comporta escollida. El seu funcionament, sensibilitat i prestacions respondran en qualsevol cas a les 
especificacions descrites en el present Plec. 
Durant el període de fabricació, el Director d’Obra i els seus representants tindran lliure accés als 
tallers i dependències del fabricant, així com als dels seus amb l’objecte de verificar el programa de 
fabricació i d'inspeccionar, controlar i valorar els materials i mètodes de treball utilitzats. 
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En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 821.4.a 

 
ASSAIGS 

 
UNE/NLT 

 
MOSTREIG 

 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

 
Control dels materials 

   

    
Aspecte visual    
Anàlisis químics    
Característiques 
mecàniques 

   

    
Control soldadura    

    
Qualificació soldadors   Homologació amb data inferior a 

sis mesos abans de l’inici dels 
treballs 

Verificació soldadura   Determinació de l’elèctrode o 
material d’aportació emprat 

Inspecció visual    Continuïtat, homogeneïtat, sense 
porositat  

Líquids penetrants   Resultat positiu 
    
Control de la protecció    
    
Inspecció visual   Homogeneïtat i duresa  
Mesura de gruixos   e mesurat  0.95 e teòric   

 

 
Taula 821.4.a 

 
 

Les soldadures d’òrgans accessoris a les peces principals hauran d'estar executades amb les 
mateixes precaucions que les soldadures principals. 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives 
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 
càrrec del Contractista. 

821.5.- Amidament i abonament 

Les comportes s'amidaran per unitats realment instal.lades. 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de tots i cadascun dels elements que 
constitueixen les comportes (vis-sens-fi, beines, volants, columnes, accionaments, etc.) així com 
les parts necessàries per la seva instal·lació (elements de subjecció i ancoratge, guies, etc.). 
Els preus inclouen la protecció a realitzar en les comportes, que serà del tipus especificat en la 
descripció del preu i/o en la justificació del mateix. En cas que aquesta no hi figuri, el Director 
d’Obra fixarà la protecció a realitzar segons les normatives aplicables, i que com a mínim 
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correspondrà a la protecció fixada en la taula 821.2.a, sense que es pugui derivar increment 
econòmic per aquest concepte. 
Els preus inclouen el sistema d’accionament manual, que serà sempre amb desmultiplicador 
manual, llevat que s’especifiqui un altre de millor qualitat. 
S’inclouen en el preu les diferents variants que s’hauran de realitzar per ajustar el temps 
d’obertura de les comportes a les especificacions fixades pel Director d’Obra, que tindrà en 
consideració els criteris subjectius manifestats pel personal d’explotació. 
S’inclou en el preu, malgrat que no s’especifiqui expressament, que el vis-sens-fi de les comportes 
sempre es realitzarà amb acer inoxidable, executant-se les altres parts del conjunt de la comporta 
que estan en contacte directe amb el fluid, amb els materials de la millor qualitat i que en tot cas, 
podrà definir el Director d’Obra ajustant-se a les normatives vigents i a les regles de bona 
pràctica.  
El conjunt de cargols, platines, ancoratges, etc., que podran ser d’acer al carboni o d’acer 
inoxidable segons fixi el Director d’Obra, les dimensions i tipologia dels volants, els colors a 
utilitzar, etc., es consideren com acabats de les comportes i s’inclouen en la seva totalitat en el 
preu de les mateixes. 

822.- EQUIPS HIDROMECÀNICS: VÀLVULES I VENTOSES 

822.1.- Generalitats 

822.1.1.- Objecte. 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, muntatge i 
proves de les vàlvules i ventoses. 
Els tipus d’equips de sèrie que es tracten en aquest article són les següents: 
 - Vàlvules de comporta. 

 - Vàlvules de papallona. 

 - Vàlvules antiretorn. 

 - Vàlvules anulars de regulació. 

 - Vàlvules de ventoses trifuncionals purgadores. 

 - Vàlvules d’entrada d’aire. 

 -  Vàlvules obturadores de disc sota capota. 

 - Junts de desmuntatge. 
822.1.2.- Definicions. 

Diàmetre Nominal (DN).  Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o ventosa el diàmetre 
interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la canonada, 
independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un diàmetre diferent. 
Pressió Nominal (PN).  Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar la ventosa o 
vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de situacions. 

822.2.- Prescripcions de fabricació 

822.2.1.- Generalitats. 

Els materials que s’utilitzin en la fabricació dels equips hidromecànics de sèrie compliran les 
especificacions de l’article 820 d’aquest Plec. 
822.2.2.- Prescripcions per a les vàlvules de comporta. 

El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar 
l’obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Tanmateix, haurà de 
ser possible substituir o reparar els elements impermeabilitzants del mecanisme de maniobra, 
estant la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni l’obturador. La part 
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inferior de l’interior del cos no tindrà acanaladures que facilitin la deposició de sediments que 
impedeixin el tancament.  Una vegada oberta la vàlvula no haurà cap obstacle en la secció de pas 
d’aigua. 

822.3.- Control de qualitat 

822.3.1.- Control de producció. 

Serà d’aplicació l’establert al punt 820 d’aquest Plec. 
 
 
 
822.3.2.- Control de recepció. 

Tipus de proves de recepció 
Les vàlvules i ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i d’estanquitat. 
Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans del fabricant i a 
càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 
Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són les 
definides en el Plec o en els Plànols.  
Control dimensional 
Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les que 
hagi ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals descentrats en la 
fosa de les peces. 
Prova de resistència 
La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la vàlvula o ventosa té la 
resistència mecànica suficient per a resistir la pressió interior màxima de disseny amb suficient 
seguretat. 
La prova consistirà en sotmetre a la vàlvula o ventosa, amb una de les seves brides cargolada a un 
banc de proves i l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la pressió màxima de servei 
prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 
L’obturador de les vàlvules es situarà en posició entreoberta perquè la pressió hidràulica s’iguali 
en ambdós costats. 
Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el seu 
interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 
No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se petits 
degoteigs a l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 
La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li donaran 
al cos de la vàlvula alguns cops de martell. 
Les vàlvules comporta i de papallona s’accionaran tres (3) vegades des de la posició de tancament 
total a la de total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta maniobra és realitzable. 
Prova d’estanquitat 
La prova d’estanquitat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les diferents peces 
que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat també ho és. 
S’entendrà que en les vàlvules de comporta i de papallona la pressió pot actuar alternativament 
en ambdues cares de l’obturador. 
La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a assajar, 
tenint la precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica s’elevarà lentament 
fins assolir 1,10 vegades el valor de la pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal 
de la unitat corresponent. 
La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no s’observaran 
pèrdues ni degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels elements d’impermeabilització 
entre peces.   
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822.4.- Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’article 820 d’aquest Plec. 
En el subministrament estaran inclosos, a més de les unitats principals, els mecanismes 
d’accionament amb el seu motor i tots els elements accessoris o complementaris que siguin 
necessaris per al correcte funcionament, comandament i control dels equips. 
S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.  

823.- EQUIPS HIDROMECÀNICS: ACCIONAMENT PER A EQUIPS HIDROMECÀNICS 

823.1.- Generalitats 

L’objecte d’aquest article és la definició dels criteris específics per a la fabricació, muntatge i 
proves en obra aplicables als mecanismes més usuals per a la maniobra dels equips 
hidromecànics. 
Sota la denominació general de mecanismes d’accionament es classifiquen en aquest article els 
següents: 
  - Oleohidràulics. 

  - Electromecànics. 

  - Manuals. 
Els mecanismes d’accionament oleohidràulic estan formats per un o dos cilindres o crics d’èmbol, 
mòdul de control i accessoris. 
Els mecanismes d’accionament electromecànic a motor inclouen fonamentalment, el motor 
elèctric, les unitats reductores d’engranatges i el sistema de transmissió del moviment a l’element 
mòbil de la comporta o vàlvula. 
Els mecanismes d’accionament manual només es podran emprar en alguns equips hidromecànics 
petits i en les vàlvules de by-pass o d’altres elements complementaris. En tot cas la força 
d’accionament manual no excedirà de quinze quilopondis (15 kp). 

823.2- Accionament electromecànic 

a) Composició. 
Els accionaments electromecànics hauran d’incloure els següents subconjunts principals: 
- Motor elèctric i fre. 

- Acoblaments i reductors d’engranatges. 

- Sistema de transmissió del moviment a l’element mòbil de la comporta o vàlvula. 

- Bastidors. 

- Maneta per a accionament manual. 

- Indicador de posició. 

- Armari elèctric de comandament i control. 

- Eix de transmissió mecànica, (eix mecànic), en el seu cas. 

- Sistema elèctric de sincronització, (eix elèctric), en el seu cas.  
b) Mecanismes. 
Els reductors d’engranatges s’hauran de disposar en càrter tancat i estanc amb la finalitat 
d’obtenir una lubrificació efectiva del conjunt. Els engranatges seran d’acer forjat o fos amb els 
dents endurits. 
El sistema de transmissió del moviment s’haurà de disposar de tal forma que efectuï un moviment 
continu i sense vibracions sobre l’equip maniobrat.  
Com a element flexible de tir, generalment s’empraran les cadenes tipus Galle, amb preferència 
als cables. 
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L’equip s’haurà de proveir d’una maneta per a accionament manual. Aquesta maneta tindrà les 
reduccions necessàries perquè al ser operada amb una força manual de quinze quilopondis (15 
Kp) aproximadament, el mecanisme desenvolupi la seva capacitat nominal. 
S’haurà de subministrar un indicador mecànic de posició de la comporta o vàlvula, ubicat de 
manera que pugui ser llegit fàcilment des de l’armari local elèctric de comandament. 
Els bastidors o estructura suport dels mecanismes hauran de disposar dels elements de regulació 
necessaris per al seu perfecte anivellament en el muntatge. 
S’hauran de disposar interruptors de final de carrera per a les posicions d’obert i tancat en el 
mecanisme, perquè actuïn d’una forma segura sobre el motor elèctric. 
Per al càlcul i dimensionament del diferents elements que formen part d’un accionament 
mecànic, eixos, cadenes, pinyons, etc., seran aplicables els criteris de la secció 7.3 de la norma DIN 
19.704. De forma alternativa i/o complementària els criteris de les normes americanes AGMA 
“American Gear Manufacturing Association” poden també ser aplicats. 
 
c) Equip elèctric. 
Serà d’aplicació l’article corresponent d’aquest Plec. 
d) Eixos de transmissió longitudinal en les comportes. 
En els casos que, degut a la gran amplada del tram, sigui necessari l’accionament en els dos 
extrems del tauler, serà necessària la sincronització del moviment. El sistema de transmissió a 
emprar podrà ser : 
- Eix mecànic. L’accionament es realitza amb una unitat motora, situada a l’extrem d’un arbre 
horitzontal que transmet el moviment entre ambdós costats de la comporta. Només es 
aconsellable en trams de moderada llum. 
- Eix elèctric. L’accionament es realitza amb dues unitats motores, exactament iguals, una a cada 
costat de la comporta, sincronitzades elèctricament. Es convenient la incorporació d’un dispositiu 
comparador i corrector del descalaix (descalaje) quan aquest excedeixi d’un valor determinat. 

823.3.- Materials 

Seran d’aplicació les prescripcions establertes en aquest Plec. 
Els components comercials que s’incorporen al conjunt del mecanisme hauran de ser de 
fabricants de provada experiència en l’execució d’aquests equips. 
Tots els components hauran de ser acompanyats dels seus corresponents certificats de qualitat i 
protocols de prova a que foren sotmesos en el taller del fabricant. 

823.4.- Fabricació 

Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
En els accionaments de tipus oleohidràulics es realitzaran les següents proves en taller: 
a) Proves i controls preliminars dels components de l’equip, com ara assaigs de funcionament 

i de marxa en tots els motors i bombes abans de la seva instal·lació, control de les 
característiques hidràuliques i d’operació de les vàlvules d’acord amb els protocols de prova 
del fabricant, prova d’estanquitat del dipòsit d’oli, etc.   

b) El mòdul de control i el conjunt del cilindre hidràulic hauran de ser encaixats completament 
en el taller i assajats. El Contractista haurà d’utilitzar canonades o mànegues provisionals de 
connexió entre cilindre i unitat motriu hidràulica i passarà els cables necessaris entre 
l’armari elèctric de comandament i la unitat motriu hidràulica. El cilindre s’instal·larà en 
posició vertical o horitzontal amb la biela del pistó de forma que pugui moure’s lliurament, 
ja sigui recolzat o no. 

Una vegada encaixat al conjunt es realitzaran les següents proves: 
- El sistema hidràulic serà sotmès a una prova de pressió hidrostàtica que sigui el 50% més gran 

que la pressió nominal del sistema. 
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- S’efectuarà també una prova d’estanquitat del cilindre, per a la qual cosa s’aplicarà una càrrega 
equivalent al pes de la comporta i s’amidarà el desplaçament de la biela. 
- Per últim, es realitzaran proves de funcionament com ara: amidament de les velocitats de la 

biela en ambdues direccions utilitzant càrregues simulades equivalents a les de maniobra, 
proves d’arrencada de les motobombes, proves de las bombes, proves de les vàlvules 
d’alleugeriment de pressió, proves de totes les vàlvules per a operació elèctrica i manual, etc. 

En els accionaments mecànics seran realitzats els següents assaigs : 
a ) Proves i controls preliminars dels components de l’equip, com ara assaigs de funcionament de 

marxa en els motors elèctrics, control de les característiques de frens, engranatge, etc., 
d’acord amb els protocols de proves del fabricant, toleràncies dimensionals entre els 
components, etc.  

b) Cada mecanisme serà encaixat completament en el taller, amb els equips muntats sobre el 
bastidor tal com seran després disposats en obra. Es passaran els cables entre els motors i el 
quadre elèctric de control. El mecanisme serà assajat a la seva velocitat nominal i revisat 
curosament en les seves toleràncies de forma que el seu funcionament sigui suau i apropiat. 

En comportes de tipus lliscants i en tot tipus de vàlvules, el muntatge complet del mecanisme 
s’efectuarà sobre el propi component que serà maniobrat per aquell. 

823.5.- Protecció anticorrosiva 

Serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
Per a aquells components de l’equip d’accionament de fabricació en sèrie, seran acceptables les 
pintures garantides pel fabricant. 

823.6.- Amidament i abonament 

Llevat que s’especifiqui el contrari en el quadre de preus, els equips d’accionament s’amidaran i 
abonaran conjuntament amb l’equip hidromecànic. 

824.- EQUIPS HIDROMECÀNICS:  EQUIPS ELÈCTRICS 

824.1.- Generalitats 

L’objecte d’aquest article es definir els criteris generals per a la fabricació, muntatge i proves en 
obra aplicables als equips elèctrics que han de ser subministrats junt amb els mecanismes 
d’accionament dels equips hidromecànics. 
Les prescripcions d’aquest article són complementàries a les indicades en els articles anteriors 
d’aquest Plec i seran d’aplicació en el projecte dels equips elèctrics per a comandament i control 
dels mecanismes d’accionament de vàlvules i comportes. 
Sota la denominació general d’equips elèctrics es consideren en aquest article aquells 
components elèctrics mínims que han de ser subministrats junt amb els mecanismes 
d’accionament i que són els següents: 
-   Motors elèctrics. 

-  Armaris o plafons de control. 

-  Cables elèctrics de connexió.   

824.2.- Característiques generals 

Els equips elèctrics seran dimensionats àmpliament prenent com a criteri fonamental la seguretat 
de maniobra de les vàlvules i comportes. 
Les maniobres d’obrir-tancar la vàlvula o comporta seran realitzades localment, des del propi 
armari elèctric de comandament local i amb control des del centre de control. 
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Els circuits de força s’alimentaran en corrent altern de tres-cents vuitanta volts (380 V) i cinquanta 
hertzis (50 Hz), tres fases sense neutre. 
Les alimentacions esmentades anteriorment no seran subministrades pel Contractista dels equips 
hidromecànics. 
Tot el material elèctric complirà les prescripcions del Reglament Espanyol d’Instal·lacions 
Elèctriques i, en aquells criteris que no es prevegin en aquest, seran aplicables les normes 
alemanyes CDE i les de la Comissió Electrotècnica Internacional, CEI. 
 
 
a) Motors Elèctrics. 
Les característiques dels motors seran adequades per a les corresponents particularitats de servei 
dels diferents equips que accionaran. 
Els motors seran subministrats formant una unitat amb els grups hidràulics o els mecanismes que 
impulsaran. 
Els motors seran asincronos, trifàsics i de rotor en curt circuit. Hauran de subministrar en parell 
màxim dues vegades i mitja (2,5) superior al corresponent a les seves condicions normals de 
funcionament. 
Els motors elèctrics hauran de funcionar de forma satisfactòria amb les següents variacions en la 
tensió d’alimentació: 
 + 10%  i  - 15% de la tensió nominal, a la freqüència nominal. 

  5% de la freqüència nominal, a la tensió nominal. 
Els motors trifàsics tindran en tots els casos arrencada directa, la intensitat d’arrencada no haurà 
de ser superior a sis (6) vegades la intensitat nominal. 
Els motors elèctrics hauran de funcionar sense vibracions i sense sorolls excessius en totes les 
condicions de càrrega. 
Els motors seran adequats per a totes les condicions ambientals del lloc de l’obra i de la seva 
ubicació en la mateixa. La seva protecció mecànica serà, com a mínim IP-54. 
L’aïllament dels motors serà de classe B o superior. 
Els motors hauran de complir les prescripcions de les normes UNE 20.107  i  20.108. Per aquells 
criteris que, eventualment, no siguin contemplats per les normes espanyoles, seran d’aplicació les 
normes següents: 
- Comissió Electrotècnica Internacional, CEI. 

- Veren Deutscher Elektrotechniker, VDE. 
Les potències dels motors es correspondran amb les de l’escala normalitzada en la norma UNE 
20.106  i les recomanacions de la CEI. 
Les formes constructives i tipus de muntatge dels motors elèctrics s’adaptaran a l’indicat en la 
norma UNE 20.112. 
Tots els motors seran subministrats amb la seva placa d’identificació en la que estaran gravades, 
de forma indeleble, les característiques de funcionament i del corrent elèctric, en conformitat 
amb el requerit en la norma UNE 20.041.   
b) Armaris elèctrics. 
Els armaris elèctrics seran metàl·lics i tindran la suficient rigidesa per a resistir els esforços 
produïts durant les operacions de transport, manipulació i instal·lació sense sofrir cap deformació. 
Estaran construïts per un bastidor robust de perfils laminats i/o xapa plegada de dos mil·límetres i 
mig (2,5 mm) de gruix mínim. 
Els armaris elèctrics estaran protegits, com a mínim, contra la pols i contra l’aigua de pluja, 
(protecció IP-53, segons la norma CEI 144). 
L’armari elèctric haurà de disposar de la resistència d’escalfament adequada amb la finalitat 
d’evitar condensacions d’humitat en el seu interior. 
L’armari elèctric haurà de contenir un seccionador general, transformador de comandament i 
senyal, voltímetre, amperímetre, contactors guardamotors, relès, polsador de comandament, 
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làmpades de senyalització i qualsevol altre equip elèctric addicional requerit per a proporcionar 
una operació adequada i segura dels mecanismes d’accionament. 
L’armari elèctric es subministrarà amb tot els cables interiors passats fins a la regleta de borns. Es 
proveiran també amb terminals de coure de posada a terra. 
Tot l’aparell elèctric s’ajustarà a les normes CEI corresponents.  
c) Cables elèctrics de connexió. 
La passada de cables dels equips elèctrics serà executada amb conductors de coure recuit sense 
estanyar, lliure de qualsevol imperfecció d’acord amb la norma UNE 21.022 “Conductores de 
cables aislados para instalaciones eléctricas, secciones nominales y composición”. 
Els cables elèctrics de connexió seran sempre flexibles, constituïts cadascun per diversos filferros 
cilíndrics. 
La coberta dels conductors no serà propagadora de la flama ni de l’incendi, de reduïda emissió de 
fums, exempta de gasos tòxics i corrosius, gruix uniforme i que sigui fàcil de separar del conductor 
sense que es produeixi deteriorament en el mateix. 
El Contractista d’equips hidromecànics subministrà i instal·larà tots els cables elèctrics de força i 
control requerits per a la interconnexió en obra entre armaris elèctrics i els seus corresponents 
mecanismes.  

824.3.- Materials 

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips elèctrics compliran amb els requeriments 
estipulats en les respectives normes UNE, CEI o VDE, a elecció del fabricant. 

824.4.- Fabricació 

Tots els equips elèctrics seran de primera qualitat i fabricats per empreses especialitzades de 
reconeguda solvència. 
En el taller del fabricant dels equips elèctrics s’efectuaran les proves exigides per a cadascun dels 
components de l’equip, en conformitat amb les normes UNE, CEI o VDE aplicables. Cada 
component de l’equip elèctric serà avalat pel seu corresponent certificat de qualitat. 
Les proves dels mecanismes d’accionament es realitzaran en el taller del fabricant, junt amb els 
motors elèctrics i armaris de comandament i control projectats per a la seva instal·lació conjunta 
en obra. 

824.5.- Protecció anticorrosiva 

La protecció anticorrosiva dels diferents equips elèctrics serà efectuada en el taller del fabricant 
d’aquests equips d’acord amb els seus mètodes normalitzats, els quals han de ser avalats per 
alguna de les normes ja esmentades UNE, CEI o VDE. 

829.- EQUIPS HIDROMECÀNICS: MANÒMETRES 

Els manòmetres a instal·lar tindran les següents característiques: 

829.2.- Amidament i abonament 

S’amidaran per unitat (u) muntada i provada, i s’abonarà al preu que apareix en Quadre núm.1. 
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840.- Equipaments d’elevació: ponts-grua o polipasts 

840.1.- Generalitats 

L’objecte d’aquest article és el de determinar els aspectes de fabricació, muntatge i proves en 
taller i obra aplicables als aparells d’elevació: ponts grua o polipasts. 
Sota la denominació general de polipasts s’inclouen aquells aparells d’elevació de construcció 
normalitzada, elèctrics o manuals, projectats per al moviment de càrregues i que poden ser fixos 
o estar previstos per circular per un camí de rodadura elevat. 
En general, l’equip serà subministrat amb tots els elements necessaris per complir els criteris de 
seguretat indicats a la norma UNE 58105 i en conformitat amb la Legislació vigent. 
L’equip inclourà, a més el polipast pròpiament dit, totes les eines i útils especials necessaris per 
realitzar el muntatge i manteniment, el camí de rodadura, incloses les zones i els elements de 
fixació, la presa de corrent per a l’alimentació elèctrica i, en el seu cas, la de la xarxa de posada a 
terra, inclosos els suports, caixes de connexió i cables d’unió entre aquestes i aquells. 

840.2.- Materials 

840.2.1.- Generalitats 

Els materials a emprar en la fabricació d’aparells d’elevació seran nous, lliures de defectes i 
imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats així 
com als processos de fabricació als que seran sotmesos. 
Els materials defectuosos no hauran d’ésser reparats, llevat que la norma corresponent així ho 
autoritzi. En aquest cas, la reparació serà portada a terme seguint els criteris que per a la mateixa 
s’indiqui a la norma. 
Al projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les que aquí es mencionen, 
essent responsabilitat del Contractista justificar davant el Director les raons de la seva utilització i 
l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 
840.2.2.- Normes 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080 “Acers no alejats d’ús 
general”. 
L’acer forjat s’ajustarà a la norma UNE 36011, “Acers no alejats per a tremp”, i UNE 36012 “Acers 
alejats per a tremp”. 
L’acer modelat s’ajustarà a la norma UNE 36252, “Acer modelat no alejat per a usos generals”. 
La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267 “Cargoleria, rosques i peces roscades de formes 
anàlogues. Condicions tècniques de subministrament”. 
Els materials no especificats anteriorment que hagin d’ésser emprats als aparells d’elevació seran 
de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de reconeguda acceptació fixades al 
PTP o aprovades pel Director. 
840.2.3.- Assaigs dels materials 

S’efectuaran proves a tots els materials i peces que es facin servir en la fabricació d’aparells 
d’elevació d’acord amb els procediments aplicables, prescrits a les normes UNE o DIN segons la 
designació del material. 
Sempre que es sol·liciti, les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona en 
qui es delegui. 
Podrà utilitzar-se material aplegat, sempre que es disposi en evidència certificada que el material 
acompleix amb els requisits exigits a la norma. Cas contrari, el material aplegat serà sotmès a les 
proves i assaigs necessaris per tal de determinar la seva qualitat en conformitat amb la norma. 
Hauran d’incloure’s informes certificats de les proves de materials a l’expedient de Control de 
Qualitat de la fabricació, el qual restarà sempre a disposició del Director. 
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Aquests certificats hauran de contenir tota la informació necessària per comprovar que les 
característiques del material estan d’acord amb el que es requereix a la norma corresponent. 

840.3.- Prescripcions tècniques 

840.3.1. Mecanismes 

Els mecanismes dels polipasts seran accionats elèctrica o manualment en tots els seus moviments. 
El mecanismes compliran les prescripcions de la secció IX de la norma F.E.M. (Federació Europea 
de la Manutenció). 
Als mecanismes d’accionament manual la força a aplicar no excedirà de 150 N per a la capacitat 
nominal del mecanisme. 
Els tambors d’enrotllament de cables tindran capacitat suficient per recollir tot el cable en una 
sola capa. Quan el cable arribi al seu final de carrera inferior, hauran de quedar, com a mínim dos 
voltes i mitja de seguretat, de manera que la força d’adherència redueixi la tensió al punt 
d’amarrament a un límit absolutament segur. 
Els ganxos es muntaran sobre rodaments axials àmpliament dimensionats, que permetran el gir 
complet amb la càrrega màxima i compliran les prescripcions de les normes UNE 58.509 i DIN 
15.402, respectivament. 
840.3.2.- Equip de comandament i control 

Tot l’equip elèctric haurà d’estar adequadament cobert perquè les parts sota tensió no es trobin 
exposades a un contacte accidental sota condicions normals d’operació. 
L’accionament dels polipasts elèctrics es realitzarà mitjançant una caixa botonera, d’execució 
pesada i protecció IP55, fixa o desplaçable amb el polipast, segons sigui cas. 
Quan el polipast davalli una càrrega amb un pes igual o menor a la càrrega màxima, la velocitat no 
haurà d’excedir en un cinc per cent (5%) de la velocitat nominal. 
840.3.3.- Protecció anticorrosiva 

Serà d’aplicació el sistema de pintura stàndar del fabricant del polipast, el qual haurà d’ésser 
adjuntat amb la proposta. 

840.4.- Fabricació 

840.4.1.- Generalitats 

La fabricació dels aparells d’elevació haurà d’ésser efectuada pel personal expert en les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 
Si durant els processos de fabricació o de premuntatge en taller es detectaren defectes de les 
matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-los al Director i sotmetre a la seva aprovació 
el procediment de reparació. 
840.4.2.- Toleràncies de fabricació. 

El Contractista haurà d’indicar als seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels equips 
terminats. Aquestes toleràncies hauran d’ésser tals que permetin un ajustament adient per 
assegurar el correcte funcionament dels equips. 
Les toleràncies seran designades als plànols d’acord amb les següents normes: 
Toleràncies dimensionals per a parts cilíndriques, segons DIN 7.157, “Selecció d’ajustaments”. 
Toleràncies de posició i forma, d’acord amb les normes UN-D-602 i 603 o amb la recomanació ISO 
R-1101. 
Qualitat d’acabat de superfícies, d’acord amb la norma UNE 1037, “Signes superficials”. 
El Contractista haurà de fer servir les anteriors normes per als símbols i designacions alternatives 
indicant també els valors equivalents expressats a les mateixes normes. 
Als punts posteriors es determinen toleràncies específiques per a alguns dels equips considerats. 
Aquestes toleràncies seran les màximes requerides i el Contractista haurà de fer-les més estrictes 
si ho considera necessari per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
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840.4.3.- Control de qualitat 

El Contractista està obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 
productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de 
Control que proposi i siguin aprovades pel Director; als aspectes de control de fabricació, control 
dimensional i proves en taller. 
El control de fabricació comprendrà: 
 Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se a la fabricació dels 

equipaments, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en 
fàbrica. 

 Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per tercers. 
 Control dels treballs en taller, com ara: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajustament, 

muntatges parcials, etc. 
 Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 

Control dimensional. Un cop finalitzada la fabricació de cada equip s’efectuarà una presentació en 
blanc amb el fi de controlar que totes les dimensions finals corresponen a les dimensions i 
toleràncies indicades als plànols aprovats. 
El protocol amb les dimensions finals de tots els conjunts constitutius de l’obra formarà part del 
Dossier de Control de Qualitat dels equips. 
El Contractista presentarà al Director un Dossier amb totes les proves a ser realitzades en el taller, 
un cop terminats els equips.. 

840.5.- Transport i emmagatzematge 

Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta separats d’altres parts del 
subministrament, els següents equips: 
 Armaris elèctrics i de control. 
 Components dels mecanismes completament acoblats. 
 Recanvis 

840.6- Proves a obra 

Quan el muntatge dels aparells d’elevació s’hagi finalitzat, es procedirà a les proves i controls 
necessaris per verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de les característiques 
establertes al projecte aprovat. 
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge, el Contractista presentarà al Director una memòria 
descriptiva de les proves que hagin d’ésser realitzades. 
Les proves que es faran sense càrrega inclouran, com a mínim, les següents fases: 
 Control dimensional de les toleràncies a les peces encastades i als equips mòbils. 
 
 Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i dispositius de seguretat. 
 
 Amidament de les velocitats de tots els moviments. 
 
 Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

Les proves amb càrrega hauran d’abraçar, com a mínim, les següents fases: 
 Comprovació del correcte funcionament de cadascú dels mecanismes i els seus moviments. 
 
 Amidament de les velocitats de tots els moviments. 
 
 Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i dispositius de seguretat. 
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 Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

840.7.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es realitzarà per Vostè. De pont grua o polipast realment instal·lat 
segons les unitats d’obra que apareixen reflectides al quadre de preus. 
El preu comprèn el subministrament i muntatge de tots els elements necessaris per al correcte 
funcionament del polipast, inclòs la posada en marxa i proves necessàries per a la seva 
acceptació. Així mateix, també queden inclosos els treballs d’obra de fàbrica necessaris per a 
aquesta instal·lació, així com la col·locació i anivellament dels perfils ancorats per a suports dels 
camins de rodadura i l’armari elèctric de protecció i maniobra. 

850.- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES: CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 

850.1.- Generalitats 

Conducció elèctrica és el conjunt format per un o diversos conductors elèctrics que uneixen una 
font d’alimentació d’energia elèctrica amb les instal·lacions receptores incloent els elements de 
subjecció i la protecció mecànica, si l’hagués. 
Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 
 Conduccions elèctriques d’alta tensió (AT),  quan la tensió nominal és superior a 1000 V en 

corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 
 Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT), quan la tensió nominal és igual o inferior a 1000 

V en corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 

Segons la disposició en que estan instal·lades, les conduccions elèctriques es classifiquen en: 
  - Conduccions aèries. 

  - Conduccions soterrànies. 
En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 
  - Conduccions de conductors nus. 

  - Conduccions de conductors aïllats. 

850.2.- Àmbit 

S’inclouen en el present article les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats i les 
conduccions elèctriques de baixa tensió de conductors aïllats o nus. 
Les conduccions elèctriques de conductors aïllats en baixa tensió poden ser aèries o soterrànies; 
les de conductors nus seran aèries, denominant-se línies aèries de baixa tensió (BT). 
En aquest article no s’inclou les instal·lacions d’enllumenat i força a 380 V, o menys, en edificis i 
altres locals tancats. 

850.3.- Conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats 

850.3.1.- Normativa. 

En l’execució de les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats serà d’aplicació el 
“Reglamento sobre Conducciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación”, des d’ara RAT, així com la “Instrucción Técnica 
Complementaria MEI-RAT 05” del Ministeri d’Indústria i Energia”. 
Els cables aïllats per a alta tensió hauran de complir les següents normes : 

UNE 20435 Guia per a l’elecció de cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs 
extruïts per a tensions nominals d’1 a 30 kv. 
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UNE 21024 Cables aïllats amb paper impregnat per a alta tensió fins a 45 kv. 
 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a tensions 

d’1 a 30 kv. 
 
 Recomanació UNESA 3306 A.  Guia per a l’elecció de cables amb conductors 

d’alumini aïllats amb paper impregnat per a xarxes d’alta tensió fins a 45 kv. 

Els accessoris per a cables aïllats d’alta tensió compliran la norma UNE 21115, “Terminales y 
empalmes para cables de energía de 3,5 - 6 hasta 36-60 kv”. 
850.3.2.- Materials. 

850.3.2.1.- Cables 

Els filferros conductors dels cables podran ser de coure o d’alumini. 
Els filferros de coure dur de secció recta circular tindran les característiques que senyala la norma 
UNE 21011. 
Els  filferros  d’alumini ¾  dur  tindran  les  característiques  que senyala  la  Norma UNE 21014. 
Fora de casos especials, es recomana l’ús de cables amb conductors d’alumini. 
Es recomanen els següents tipus de cables: 
 Cables unipolars sense armadura o amb armadura amagnètica, per a tensions alternes fins a 

45 kv. 
 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb cintura (de camp no radial), per a tensions 

alternes fins a 15 kv. 
 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàl·liques (de camp radial) 

per a tensions alternes des de 20 fins a 45 kv. Aquest cables estan destinats a instal·lacions 
fixes. Segons sigui la construcció d’aquestes, podran instal·lar-se en conduccions interiors, aèries, 
soterrànies i subaquàtiques. 

Dades constructives. Els conductors, la secció o sectoral del qual sigui o no de formació compacta, 
estaran exempts d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 
A les cordes rodones convencionals els filferros constituents d’una mateixa corda hauran de ser, 
necessàriament, del mateix diàmetre; en les compactes i sectorals, la relació entre els diàmetres 
de dos filferros diferents d’una mateixa corda no podrà excedir d’una amb tres dècimes. 
Embolcall metàl·lic. Normalment, i fora de casos especials, l’embolcall metàl·lic serà a base de tub 
continu de plom. 
Revestiment protector per a cables amb o sense armadura. Els cables amb o sense armadura es 
protegiran mitjançant una coberta de material termoplàstic, d’acord amb l’especificat a la norma 
UNE 21123. 
Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura seran a base de fibres impregnades, 
paper crespat o material termoplàstic. 
Armadura. L’armadura dels cables multipolars serà de floreig d’acer, excepte en els cables 
subaquàtics que serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran 
en el PTP d’acord amb les condicions de la instal·lació. En els cables unipolars que portin 
armadura, aquesta serà de floreig d’alumini. 
Els cables tripolars de tensió nominal Uo/U = 12/15 seran de camp no radial. Tots els cables de 
tensions nominals Uo/U = 12/20 kv  i  26/45 kv seran de camp radial. 
Marques. Els cables objecte d’aquest Plec portaran imprès sobre la coberta exterior de PVC, i de 
forma continua, el nom del fabricant, designació del cable segons la norma UNE 21123 i les dos 
darreres xifres de l’any de fabricació. En els cables tripolars cadascuna de les ànimes s’identificarà 
fàcilment. 
El Subministrador haurà de facilitar en la seva oferta les següents dades: 
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a) Diàmetre exterior del cable. 
 
b) Longitud de les peces i tipus d’embalatge. 
 

c) Capacitat electrostàtica, en micro farads per km ((F/km). 
. entre conductors i pantalla, en els cables de camp radial. 
. entre cada conductor i la resta, prèviament connectats a l’embolcall metàl·lic, en els 

cables de camp no radial. 
 

d) Els valors admissibles del corrent de curt circuit en els conductors des de 0,1 s fins a 3 s. 
 
e) El màxim valor admissible del corrent homopolar de curt circuit a l’embolcall metàl·lic del 

cable. 
 
850.3.3.- Execució. 

Quan els cables s’estenguin per safates o suports metàl·lics es tindrà en compte el que s’indica en 
aquest Plec. 
L’estesa dels cables, tant en rasa oberta com per l’interior de tubs, s’executarà de manera que no 
es danyi l’embolcall exterior. Per això s’empraran corrós en forma de fus, sobre els que es 
desplaçarà el cable en el seu moviment. 
Es respectaran els límits de radi mínim en els canvis de la trajectòria dels cables, que hauran de 
ser facilitats pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 
Al fer els entroncaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a l’extrem 
del cable, un cop que s’hagi tret la tanca de transport. Per a reduir al màxim la possibilitat de que 
s’humitegi -a més de realitzar les operacions en ambient sec, tebi i net, sota la protecció d’una 
coberta impermeable-, es portarà a terme tot el procés de entroncaments sense interrupció. 
En l’elecció de les caixes terminals i entroncaments es tindrà en compte la classe d’instal·lació 
(exterior o interior), la tensió i les característiques del cable. 
Cada caixa terminal es subministrarà completa, en un sol embalatge, sense els borns de connexió, 
acompanyada del full d’instruccions per al seu muntatge i relació de totes les peces components. 
Quan els aïlladors estiguin units, rígidament, a la tapa de la caixa, podrà aquest conjunt 
subministrar-se en un embalatge per separat. 
Caldrà verificar que les caixes terminals i entroncaments que es vagin a emprar no tinguin traces 
d’humitat. 
S’assegurarà el reblert complet de mescla aïllant a l’abocar-lo sense deixar bombolles closes 
d’aire. 
En l’elecció dels borns de terminals es tindrà en compte el material del conductor del cable i el 
dels conductors exteriors als que vagi a ser connectat; per al pas d’alumini a coure, o viceversa, 
s’empraran borns bimetàl·lics. 
En cas de cables de conductor de coure que es connecten a conductors exteriors, també de coure, 
es podran emprar borns fabricats amb aliatge C-6440, segons la norma UNE 37103. 
En els terminals de goma emmotllada per a cables d’aïllament sec s’utilitzaran els borns específics 
de cada fabricant. 
La unió als borns es realitzarà, en cas de conductors d’alumini, per punxonament profund; en 
conductors de coure la unió es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del cable. 
En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexió, constituïts per una 
peça de fosa de bronze mecanitzada i un rodó bimetàl·lic coure-alumini, si el cable tingués el 
conductor d’alumini. 
La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 
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En els entroncaments de cables fins a 12/20 kv les connexions als maniguets es realitzaran per 
punxonament. En els entroncaments de cables de tensió més gran de 12/20 kv la connexió 
s’efectuarà pel mètode denominat “Soldadura Pirelli LRC”. 

850.4.- Conduccions elèctriques de baixa tensió amb cables aïllats 

850.4.1.- Normativa. 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 2413/1973 de 20 de Setembre. BOE 
de 9-10-73), des d’ara REBT, i les seves Instruccions Complementàries. 
En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió en obres d’edificació, des de la caixa 
general de protecció fins a cada punt d’utilització, s’aplicarà, també, la Norma Tecnològica de 
l’Edificació NTE-ICB, “Instalaciones de electricidad. Baja Tensión”. 
Serà d’aplicació la terminologia establerta en la instrucció MIBT 001 del REBT. 
A més de les normes UNE d’obligat compliment que es relacionen en la Instrucció 
Complementària MIBT 044 del REBT s’aplicaran les següents normes: 

UNE 21014 Filferro d’alumini per a conductors de línies elèctriques aèries. 

UNE 21042 Filferro d’aliatge d’alumini del tipus alumini-magnesi-silici, per a 
conductors de línies elèctriques aèries. 

UNE 21117 (I) Característiques generals dels cables amb aïllament sec. Definicions i 
assaigs. 

UNE 21117 (VII) Goma d’etilè propilè per a aïllament de cables. Característiques. 

UNE 21123 (I) Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a 
tensions nominals d’1 a 30 kv. 

 Recomanació UNESA 3.304. Cables unipolars amb conductors d’alumini, 
aïllaments termoestables per a xarxes soterrànies de baixa tensió. 

850.4.2.- Materials. 

Segons l’aplicació a la que estiguin destinats, s’empraran els següents tipus de cable: 

- Per a línies i connexions de servei soterrànies de baixa tensió: 
 Cables aïllats amb goma etilè-propilènica per a tensió fins a 1000 V. 
 
- Per a instal·lacions en galeries, cambres i altres llocs humits: 
 Cables aïllats amb goma etilè-propilènica per a tensió fins a 1000 V, especialment resistent 

a l’aigua (RA). 
 
- Per a línies i connexions de serveis aèries de baixa tensió: 
 Cables aïllats amb polietilè reticulat reunits en feix. 

850.4.2.1.- Cables aïllats amb goma etilè-propilènica 

Els conductors dels cables aïllats amb goma etilè-propilènica podran ser de coure o de alumini. 
Els cables podran estar constituïts per un o diversos conductors d’igual secció. 
Es podrà admetre també, en els cables trifàsics amb neutre (quatre conductors), que les tres fases 
siguin d’igual secció i el neutre de secció reduïda 
Els cables aïllats amb goma etilè-propilènica hauran de satisfer les prescripcions i assaigs 
establerts en les normes UNE 21117  i  UNE 21123 (I). 
L’aïllament d’aquests cables especials complirà l’establert per als normals llevat del que resulti 
contradictori amb les característiques que s’especifiquen en el Quadre 1, entenent que les que no 
s’esmenten correspondran a les que assenyala la norma  UNE 21123. 
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La coberta dels cables resistents a l’aigua haurà de ser de color negre i no presentarà senyals de 
cera traspuada en la seva superfície. Les característiques seran les que s’exposen al Quadre 3. 
En els cables unipolars no apantallats la coberta de neoprè haurà d’estar adherida a l’aïllament en 
tota la superfície del conductor, de forma que pugui separar-se de l’aïllament sense produir cap 
dany al mateix. 
El cable complet haurà de resistir les proves següents: 

a) Resistència front a l’alta temperatura del conductor: la temperatura del conductor serà 
de 260ºC durant dues hores, al final de les quals no presentarà danys. 

 
b) Resistència front a l’elevada temperatura en forn: amb temperatura del forn de 260º C 

durant quatre hores, el cable no haurà de presentar danys. 

Assaigs dels cables resistents a l’aigua (RA). Als assaigs generals que s’estableixen en les normes 
UNE 21117  i  UNE 21303 s’afegiran els particulars per als cables RA, que es detallen en els 
paràgrafs següents. 
Assaigs d’absorció d’humitat (mètode elèctric). El control de l’absorció d’humitat es realitzarà a 

través dels assaigs de pèrdues en el  dielèctric (tg)  i  en la constant dielètrica (). 
L’assaig de pèrdues en el dielèctric es realitzarà preparant una mostra formada  per  un fil  

conductor de 2 mm2  de secció, aïllat amb l’etilè-propilè en prova amb un gruix d’1,19 mm  10%.  

Es submergirà la mostra en aigua mantinguda a 90º C  1º C, i mantindrà la mateixa a una tensió 
elèctrica de 600 v. Al cap de sis mesos de tenir la mostra en aquestes condicions, es realitzaran els 

amidaments de tg, a la tensió que resulta aplicant la següent expressió: 
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Quadre 1 

 
Característiques de l’Aïllament 

 

 
Característica 

 
Unitat 

 
Valor exigit 

 
Assaig 

 
a) Càrrega de trencament i 

allargament inicial. 
 

Càrrega de trencament mínima. 
Allargament mínim. 

 
 
 
 
N/mm2 
% 

 
 
 
 
5 
300 

 
UNE 21117 

 
b) Envelliment en bomba d’oxigen a 

210 N/cm2 
 

. Temps. 

. Temperatura. 

. Valoració màxima dels valors 
inicials de càrrega i allargament. 

 
 
 
 
dia 

º C (1) 
 
% 

 
 
 
 
7 
80 
 
-25 

 
 
UNE 21117 

 
c) Absorció d’aigua: mètode 

gravimètric. 
 

. Temps d’immersió. 

. Temperatura. 

. Màxima variació de la massa. 

 
 
 
 
dia 

º C (2) 
mg/cm2 

 
 
 
 
14 
70 
0,8 

 
 
UNE 21117  
 

 
d) Plegat en fred. 
 

. Temps. 

. Temperatura. 

. Resultat. 

 
 
 
h 
º C 

 
 
 
1 
-40 
sense 
esquerdes 

 

 
e) Constant d’aïllament. 
 Ki a 20º C, mínim. 

 
 

Mkm 

 
 
6700 

 
 
UNE 21117 

 

f) Constant dielèctrica  a 75º C, 
màxim. 

 
 
-- 

 
 
4,5 

 
 
UNE 21117 

 
g) Pèrdues dielèctriques en funció de 

la temperatura tg, hauran de ser: 
 

. Temperatura 75ºC 

. Temperatura 20ºC 

. Es complirà: 

  
 
 
 

a = tg (75ºC) 

b = tg(20ºC) 

a  1,03 b 
 

 
 
UNE 21117 
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Quadre 1 (continuació) 
 

Característiques de l’Aïllament 
 
 

 
Característica 

 
Unitat 

 
Valor exigit 

 
Assaig 

 
h) Constant dielèctrica en funció de 

l’aigua absorbida. Mètode elèctric. 
 

. Temperatura. 

. Temps. 

. Variació de la constant dielèctrica. 

. Temps. 

. Variació de la constant dielèctrica. 

 
 
 
 

ºC (1) 
dia 
% 
dia 
% 

 
 
 
 
75 
1 a 14 
4 
7 a 17 
2 

 
UNE 21117 

 
i) Absorció d’humitat. Mètode elèctric. 

Pèrdues dielèctriques (tg) i constant 
dielèctric en funció de la temperatura i 
de la humitat. 

 
. Temps. 
. Temperatura de l’aigua. 

. Increment de tg en relació amb 
l’amidament a les 24 h, màxim. 

. De la constant dielèctrica en relació 
amb l’amidament a les 24 h, màxim. 

 
 
 
 
 
 
mesos 

ºC (1) 
 
% 
 
% 

 
 
 
 
 
 
6 
90 
 
30 
 
20 

 
Paràgraf 12 de 
l’apartat 5.2.1. 

 
j) Resistència superficial, mínim. 

 

M 

 
>2.105 

 
UNE 21303 

 
k) Resistència a l’ozó. 
 

. Concentració. 

. Temperatura. 

. Temps sense fissura. 
 

. Concentració. 

. Temperatura. 

. Temps sense fissura. 
 

 
 
 
% 

ºC (1) 
h 
 
% 

ºC (1) 
h 

 
 
 
0,30 
Ambient 
24 
 
0,005 
52 
24 

 
UNE 21117 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 1 (continuació) 
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Característiques de l’Aïllament 

 
 

 
Característica 

 
Unitat 

 
Valor exigit 

 
Assaig 

 
l) Mòdul en calent. 
 

. Temps. 

. Temperatura. 

. Càrrega mínima al 100 % 
d’allargament. 

 

 
 
 
Min 

ºC (1) 
 
N/mm2 
 

 
 
 
15 
130 
 
1,75 

 
Vegeu paràgraf 
15 de l’apartat 
5.2.1 

 
m) Resistència a la degradació amb el 

temps i temperatura. 
 

. Temps màxim. 

. Temperatures superiors a 110º C 
amb una diferència de com a 
mínim 10ºC. 

. Temps necessari per a una 
disminució de la càrrega de 
trencament d’un 40 % per a 
110ºC. 

. Temps necessari per a una 
disminució de l’allargament en el 
trencament d’un 40% per a 
110ºC. 

 

 
 
 
 
mesos 
 
 
ºC 
 
 
 
h 
 
 
h 

 
 
 
 
6 
 
 
Diversos graons. 
 
 
 
10.000 
 
 
10.000 
 

 
Vegeu paràgrafs 
16 a 19 de 
l’apartat 5.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 2 
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Característiques de la Coberta 

 
 

 
Característica 

 
Unitat 

 
Valor exigit 

 
Assaig 

 
a) Absorció d’aigua. Mètode gravimètric. 
 

. Temps d’immersió. 

. Temperatura. 

. Màxima variació de la massa. 
 

 
 
 
dia 

ºC (1) 
mg/cm2 

 
 
 
7 
70 
4,65 

 
UNE 21117 

 
b) Resistència a l’oli mineral. 
 

. Temps. 

. Temperatura. 

. Variació dels valors inicials: 
 

Càrrega mínima al trencament. 
Allargament al trencament, mínim. 

 

 
 
 
h 

ºC (1) 
 
 
% 
% 

 
 
 
4 
70 
 
 
80 
60 

 
UNE 21117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No havent de ser l’increment de la tg, més gran del 30% del valor obtingut en l’amidament heca 
a les 24 hores del començament de l’assaig. 
L’assaig de la constant dielèctrica es durà a terme en el mateix cable aïllat del paràgraf anterior. Al 
final dels sis mesos, la variació màxima de la constant dielèctrica no haurà de ser més gran del 
20% del valor obtingut a les 24 hores del començament de l’assaig. 
Mòduls en calent. Es prepararan un mínim de cinc provetes de 2 mm de gruix. Abans de l’assaig, 
les provetes hauran de ser condicionades durant 15 minuts a 130º C. Quan s’hagi allargat el 100%, 
l’esforç que haurà de suportar no serà inferior a  1,75 N/mm2. 
Resistència a la degradació de l’aïllament en funció del temps i de la temperatura. Per aquest 
assaig són necessàries diverses cambres o compartiments on puguin establir-se règims de 
temperatures diferents, havent de disposar-ne en cada compartiment d’un joc de provetes extretes 
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de l’aïllament del cable. Cada cambra es gradua a una temperatura fixa i determinada. La diferència 
de temperatura d’una cambra a altra serà, com a mínim, de 10º C  i la temperatura mínima serà de 
140  C. 
Aquest doble assaig està encaminat a establir la vida de servei del cable per a diferents 
temperatures, amidant el temps necessari per que: 

a) L’allargament al trencament minvi fins a un 40 % del valor inicial. 
 
b) La càrrega mínima de trencament minvi fins al 40% del valor inicial. 

Durant un període màxim de sis mesos es controlarà la pèrdua de càrrega de trencament i 
d’allargament al trencament en les provetes fins a poder establir, per a cada cambra, el temps 
necessari per a que tal decreixement assoli el 40 % del valor inicial. S’obtindran, per tant, una 
sèrie de parells de valors temps-temperatura. 
En base a la sèrie de parells de valors obtinguts experimentalment, i mitjançant un procediment 
d’ajust per mínims quadrats, s’obté la corba de regressió. Utilitzant l’equació de la corba o un 
gràfic pot calcular-se el comportament del cable a qualsevol altra temperatura i, concretament, 
podrà comprovar-se el valor de temps exigit, 10.000 h mínim, per a una temperatura de 110º C. 
Assaig de resistència del cable front a altes temperatures del conductor. Per a la realització 
d’aquest assaig s’extraurà una mostra de 6 m de cable, situant-lo en un conducte de 100 mm de 
diàmetre. Es fa passar per un conductor un corrent tal que, en un temps màxim de dues hores, la 
temperatura del mateix assoli 260º C. Immediatament després d’assolir aquesta temperatura 
s’extraurà el cable del conducte i serà sotmès a un examen visual. No haurà d’observar-se cap 
dany ni constà l’existència de trencaments, esquerdes i bombolles, etc. 
Assaig de resistència a l’alta temperatura de forn.  Es prendrà una mostra de cable de 0,30 m de 
longitud i s’introduirà en un forn a temperatura constant de 260º C durant quatre hores. Després 
d’aquest temps s’extraurà la proveta sotmetent-la a un examen visual, no havent de detectar-se 
trencaments, esquerdes, bombolles, etc. 
Classificació dels assaigs. Els assaigs d’acceptació es realitzaran, exclusivament, una cop a cada 
fabricant per a constatar la seva capacitat per a la fabricació d’aquests cables.  
Aquests assaigs són els següents: 
a) Sobre l’aïllament: 

- Absorció d’aigua, mètode elèctric. 
- Mòdul en calent. 
- Resistència a la degradació. 
 

b) Sobre el cable: 
- Resistència front a altes temperatures del conductor. 
- Resistència a alta temperatura en forn. 

Els assaigs de recepció seran tots els demés assaigs esmentats en la norma UNE 21117 i es podran 
utilitzar bé com a assaigs individuals o de mostreig. 
Les condicions que hauran de complir les instal·lacions interiors o receptores són les fixades en les 
“Instrucciones Complementarias del REBT MIBT 017 a la 021”, ambdues incloses, i la MIBT 027. 

850.5.- Receptors i posada a terra 

A efectes de seguretat, i de les condicions generales per al muntatge i utilització, els aparells 
receptors es classifiquen en: receptors per a enllumenat, aparells d’escalfament, receptors a 
motor, transformadors i autotransformadors i diversos. Les condicions que han de complir en la 
seva instal·lació, així com als sistemes de posada a terra del receptor i de qualsevol part de la 
instal·lació que utilitzi l’energia elèctrica en baixa tensió, estan fixades en les “Instrucciones 
Complementarias del REBT MIBT 031 a la 035”, ambdues incloses. 
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850.6.- Amidament i abonament 

S’amidaran les unitats realment executades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el contrari, 
els assaigs i proves pertinents, i s’abonaran als preus que s’assenyalen en el Quadre de Preus 
núm. 1. 

852.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. QUADRES ELÈCTRICS BAIXA TENSIÓ 

852.1.- Generalitats 

852.1.1.- Normativa. 

Els quadres elèctrics de baixa tensió compliran les especificacions del vigent “Reglament 
Electrotècnico per a Baixa Tensió” del Ministeri de Indústria i Energia, des d’ara REBT. 
852.2.6.- Normes comuns a tots els quadres 

Tots els quadres incorporen els mecanismes de protecció i maniobra dels receptors als que 
alimenten, i estaran dotats dels elements de comunicació per poder ser accionats des del control 
central. 
Tots el quadres tindran possibilitat de fàcil accés per la cara frontal dels mateixos. 
Disposaran cadascun d’un interruptor general automàtic amb equips de mesura de tensió i 
d’intensitat. 
Els circuits d’alimentació a punts de consum s’han dividit de manera que es garanteixi una bona 
protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 
En aquest projecte totes les sortides s’han dotat d’interruptors automàtics amb protecció 
diferencial de sensibilitat adequada. 
Pels circuits d’alimentació a làmpades de descàrrega, els interruptors i contactors seran per a 
càrregues inductives o bé de potències 1,8 vegades la nominal. 
S’identificaran tots els extrems de cable de l’armari, ja siguin de potència o de maniobra, utilitzant 
senyalitzadors “adhoc” sobre els cables o bornes, segons el cas. Les inicials d’identificació en el 
quadre correspondran en la seva totalitat a les indicades als esquemes. 
Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per cadascun dels elements d’aparellat que 
formin part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors). 
El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a l’última revisió de les 
recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament Electrotècnic 
Espanyol de Baixa tensió, Normes UNE i altres disposicions legals vigents. 
A l’interior de l’armari els circuits s’identificaran per rètols gravats, reblonats o cargolats i 
col·locats en la part frontal de les portes al costat de l’aparellat corresponent. 
El cablejat interior es realitzarà amb cable de coure de tipus RV-1000 de 2,5 mm2 de secció 
mínima i/o pletina de coure convenientment aïllada amb seccions i separacions adequades. 
L’embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos mitjançant 
terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, finalitzant en regletes de bornes modulars de 
poliamida muntades sobre carrils normalitzats DIN tractats amb zenc o bicromats. 
La connexió a interruptors contactors i fusibles i resta d’aparellat de potència es farà directament 
sobre les bornes d’aquests a través de terminals a pressió subjectats als extrems dels cables. 
A partir de les corbes característiques dels relès s’ajustarà la selectivitat de la instal·lació, per tal 
d’evitar la desconnexió d’interruptors innecessaris en l’aïllament de les faltes. 
Tots els quadres incorporen els elements de comunicació amb l’equip d’automatització. 

852.3. Proves i assaigs 

Assaigs de tipus són els que serveixen per a verificar la conformitat de les prescripcions d’aquest 
Plec. 
Els assaigs de tipus inclourà, al menys, la verificació de: 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   247 
 

a)  Límit d’escalfament. 

b) Característiques elèctriques. 

c)  Resistència als curt circuits. 

d)  Continuitat del circuit de protecció. 

e)  Distància d’aïllament i de les línies fixes. 

f)  Funcionament mecànico. 

g)  Grau de protecció. 
Els assaigs de rutina són els destinats a detectar errors en els materials i en la fabricació del 
quadre. Els assaigs de rutina inclouran com a mínim, els següents : 

a) Inspecció del quadre, incloent la inspecció del calibrat i, si fóra necessari, un assaig del 
funcionamento elèctric. 

b) Assaig elèctric. 

c) Verificació de les mesures de protecció i de la continuitat elèctrica de l’aïllament de 
protecció. 

852.4.- Muntatge 

Els quadres elèctrics de baixa tensió hauran de ser subministrats completament muntats i 
connectats. En cas que estigui constituït per diversos mòduls que tinguin que ser separats per al 
transport, podrà ser fácilment armat en el seu emplaçament, tant la part d’embolcall com a les 
connexions d’enllaç. 
Segons les condicions ambientals, atenent especialment als valors d’humitat relativa, celeritat de 
variació de la temperatura i contingut a l’aire de pols, fum, vapors, etc., es cuidarà la qualitat 
hermètica de l’embolcall, o, si fòra ventilada, es graduarà i es comprovarà el funcionament de les 
resistències d’escalfament. 

852.5.- Amidament i abonament 

S’amidaran les unitats executades en obra, incloent, mentre no s’especifiqui el contrari els assaigs 
i proves pertinents i s’abonaran als preus que s’indica en el quadre de preus núm. 1. 

853.- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES: ENLLUMENAT INTERIOR, EXTERIOR I EN SOTERRANIS  

853.1.- Objecte 

El present article té per objecte l’especificar les condicions que han de complir les instal.lacions 
d’enllumenat interior, exterior i en soterranis, tenint en compte les especials característiques 
d’humitat i risc de contacte amb parts en tensió, que concurreixen a les obres objecte del present 
Plec. 

853.2.- Enllumenat interior 

Enllumenat interior és el que es realitza a l’interior de locals. 
La instal.lació d’enllumenat interior es realitzarà segons l’especificat a les següents Normes 
Tecnològiques de l’Edificació: 

- Instal.lacions d’Electricitat. Baixa Tensió , IEB. 

- Instal.lacions d’Electricitat. Enllumenat interior, IEI 
Serà d’aplicació l’establert en les següents Instruccions del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió: MIBT 022; MIBT 025; MIBT 026; MIBT 027; MIBT 032, del Ministeri d’Indústria i Energia. 
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853.3.- Enllumenat exterior 

853.3.1.- Generalitats. 

L’enllumenat exterior és el que es realitza per a la il.luminació de zones exteriors, tals com vies 
d’accés, àrees d’aparcament i les pròpies instal.lacions d’una obra o el seu entorn. Totes aquestes 
tenen la característica en comú de ser instal.lacions d’intempèrie en ambient humit. 
L’execució d’instal.lacions d’enllumenat en vies assimilables a vies urbanes, fins a un màxim de 
quatre carrils de circulació, mitjançant lampada de descàrrega de vapor de sodi a alta pressió, 
sobre pals o bàculs, es realitzarà segons l’especificat a la Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-
IEE, “Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”. 
L’execució d’instal.lacions d’enllumenat en vies per als vianants i zones ajardinades es realitzarà 
d’acord amb la Norma Tecnològica de l’Edificación NTE-IER, “Instalaciones de electricidad. Red 
exterior”. 
Serà d’aplicació l’establert a la instrucció MIBT 009 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 
853.3.2.- Classificació. 

Segons el sistema d’il.luminació, l’enllumenat exterior pot ser: 

- Enllumenat viari. 

- Enllumenat mitjançant pals de gran altura. 

- Enllumenat mitjançant projectors. 
853.3.3.- Criteris d’il.luminació. 

En el Projecte i verificació de les instal.lacions d’enllumenat exterior, i des del punt de vista 
luminotècnic, es tindran en compte, en absència de normes nacionals, les Recomanacions del 
Comitè Internacional d’Il.luminació (CIE) aceptades pel Comitè Nacional Espanyol editades en els 
següents documents: 
 Publicació CIE 30 (TC-4.6) 1976, “Cálculo y medida de luminancia en alumbrado de vías 

públicas” 

 Publicació CIE 31 (TC-4.6), 1976 “Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de 
alumbrado público”. 

 Publicació CIE 33 (TC-4.6), 1977, “Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público”. 

 Publicació CIE 34 (TC-4.6), 1977, “Luminarias e instalaciones de alumbrado público, 
características fotométricas, clasificación y actuación”. 

 Publicació CIE 35 (TC-4-6), 1978, “Iluminación de señales de tráfico”. 

Els casos especials en l’enllumenat de carrers i vies públiques (interseccions, corbes, ponts, pasos 
elevats, canvis de rasant, creuaments de vianants, etc) estan tractats a la Publicació CIE 32 (TC-
4.6) “Puntos Especiales en el alumbrado público”. 
Les instal.lacions d’enllumenat exterior en parcs, jardins, centres comercials per a vianants i 
monuments arquitectònics importants estan estudiats a la Publicació CIE 37 (TC-4.5), “Alumbrado 
exterior del entorno”. 
853.3.4.- Materials. 

853.3.4.1.- Conductors 
Els conductors seran de coure i hauran de complir les normes UNE 20003, UNE 21022 i UNE 
21064. 
El seu aïllament i coberta serà de policlorur de vinil i haurà de complir la Norma UNE 21031. 
Els canvis de secció en els conductors es realitzaran a l’interior dels bàculs, o en una caixa 
adequada al cas, si el receptor fos un aparell adossat als paraments, però sempre per mitjà dels 
ploms corresponents. 
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Els conductors d’alimentació a els punts de llum hauran de ser aptes per a treballar en règim 
permanent a temperatures ambients entre 70º C i -10ºC. En cas de conductors a l’interior d’un 
bàcul, aquests hauran de ser suportats mecànicament en la part superior del bàcul o en la 
lluminària, no admetent que pengin directament del portalampades. 
853.3.4.3.- Lluminàries 
853.3.4.3.1.- Generalitats. 
En els apartats següents s’estableixen prescripcions per a les lluminàries distingint si estan 
destinades a l’enllumenat viari, enllumenat mitjançant pals de gran alçada o enllumenat 
mitjançant projectors. 
Seran d’aplicació les instruccions MIBT 009 i MIBT 027 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 
853.3.4.3.4.- Enllumenat mitjançant projectors. 
L’enllumenat mitjançant projectors es realitzarà de baix a dalt de manera que restin il.luminats 
llocs als quals no seria possible enllumenar des de braços, pals o qualsevol tipus de bàcul. 
Existeixen multitud de projectors capaços de complir aquesta missió; en general hauran de ser de 
feig intensiu, dotats d’un alt grau d’estanquitat, al menys l’IP-65 segons la norma UNE 20324, així 
com de la tira que permeti la seva orientació en ambdòs sentits. 
Segons l’extensió de les àrees a il.luminar, aquests projectors seran capaços de allotjar en el seu 
interior equips elèctrics tals como: 
- Vapor de mercuri   400 W i 1.000 W 

- Sodi d’alta pressió   400 W i 1.000 W 

- Halogenurs    400 W, 1.000 W i 1.500 W 
853.3.4.- Execució. 

Els pals i bàculs es fixaran a la cimentació mitjançant una placa base a la que s’uniran els perns 
ancorats a la cimentació mitjançante volandera, femella i contrafemella. Es cuidarà especialment 
de la horitzontalitat de la placa de base de forma que es garanteixi la verticalitat de les columnes. 
Una vegada fixada la columna es procedirà a instal.lar el circuit des de la lluminària fins a la caixa 
de pas de cables, efectuant les connexions amb la xarxa, ploms i lluminàries mitjançant clemas. En 
la instal.lació elèctrica de les columnes, es tindrà en compte: 
- S’utilitzaran conductors aïllats, de tensió nominal no menor de 1000 V 

- La secció mínima dels conductes serà d’1,5 mm2. 

- En els punts d’entrada, els conductors tindran una protecció suplementària de material 
aïllant. 

- La connexió als terminals es farà de forma que no s’exerceixin esforços de tracció sobre 
els conductors. 

Preses de terra. La resistència a terra no ser superior a 5  `havent, en cas necessari, efectuar un 
tractament adequat del terreny. Les piquetes utilitzades d’acer de coure d’aproximadament, 2 m 
de longitud i 20 mm de diàmetre. Les unions entre electrode i cable, així com les desviacions, es 
realitzaran mitjançant soldadura d’alt punt de fusió. Les unions de cables amb born de terra de 
columna o bàcul es realitzaran mitjançant cargol i femella de coure o aliatge enriquit d’aquest 
material. La xarxa general de terres es realitzarà amb conductor de coure nu o en el seu lloc amb 
cables de coure d’aïllament reforçat per a 750 V. 
Durant l’execució de la instal.lació, els treballs es realitzaran sense tensió en les línies; aquest fet 
s’haurà de comprovar mitjançant un verificador de tensió. 
Les eines que el personal operari utilitzi per a la instal.lació elèctrica, hauran d’estar aïllades; les 
eines elèctriques estaran dotades de grau d’aïllament o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
Durant la col.locació de pals o bàcul s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada dels mateixos 
incrementada en 5 m. 
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El Contractista farà l’estesa dels cables des del punt d’alimentació a les caixes de derivació de les 
columnes i els connectarà en els borns corresponents. No s’admetran empalmaments en els 
cables en els trams entre columnes, o des del punt d’origen a la primera columna. 
853.3.5.- Control. 

Serà d’aplicació l’estipulat a l’apartat “Control” de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEE, 
Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”. 
El Contractista amidarà l’aïllament de la instal.lació finalitzada amb un aparell de mesura que 
apliqui 500 V de corrent continu. 
El Contractista comprovarà el funcionament del conjunt i, per la nit, amidarà el nivell 
d’il.luminació, en lux, a l’alçada que indiquin les Recomanacions i determinarà el coeficient 
d’uniformitat. 
853.3.6.- Amidament i abonament. 

S’amidaran les unitats d’obra executades en obra, incloent, mentre no s’indiqui el contrari, els 
assaigs i proves pertinentts i s’abonaran als preuss que s’indica en el Quadre de Preuss núm. 1. 

854.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA 

854.1.- Definició 

La instal·lació de posada a terra és aquella que compren tot el lligam metàl·lic directa, sense 
ploms ni protecció alguna, de secció suficient, entre determinats elements o parts d’una 
instal·lació i un electrode, o grup d’electrodes soterrats al terreny, amb objecte d’aconseguir que 
en el conjunt de les instal·lacions, edificis i zones properes no existeixen diferències de potencial 
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de falta o de les 
descàrregues d’origen atmosfèric. 

854.2.- Normativa 

Els criteris de projecte i construcció de les instal·lacions de posada a terra estaran subordinats a la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 13 del Reglament sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, i a la 
Instrucció Complementària MI BT 039 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, ambdós del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

854.3.- Materials 

Els conductors de les línies de terra podran ser de coure, per ser resistent a la corrosió pels agents 
del terreny en que estigui soterrat. 
Es tindrà en compte que el coure en presència d’altres metalls soterrats com el plom, zenc, ferro a 
acer, que són anòdics respecte del coure, poden donar lloc a la formació d’una pila galvànica amb 
el consegüent risc de corrosió en les estructures, canonades, etc., situades en el seu entorn. 
Quan s’emprin cables d’acer per a les línies de terra, seran galvanitzats o d’acer resistent a la 
corrosió, i es preveurà una protecció catòdica. 
Electrodes. S’empraran piquetes d’acer recobert de coure; hauran de complir les següents 
normes: 
- UNE 21056 “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-cobre”. 

- Recomanació UNESA 6501 B, “Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindrícas acoplables de 
acero-cobre”. 

Quan les línies de posada a terra siguin d’acer, les piquetes també hauran de ser amb protecció 
catòdica per ànode de zenc, i estaran d’acord amb la Recomanació UNESA 6503 A. 
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En les instal·lacions de posada a terra realitzades amb cable de coure i piquetes d’acer-coure, 
totes les connexions entre cables i piquetes, o de cables entre sí, es realitzaran amb peces o 
grapes de pressió cargolades, no admetent les soldadures. 
En les instal·lacions de posada a terra realitzades amb cable d’acer s’admetran les soldadures en 
els punts d’encreuament de línies de terra o entre cables i piquetes, en la forma que indica la 
Recomanació UNESA 6503 B. 

854.4.- Amidament i abonament 

S’amidaran les unitats d’obra executades en obra, incloent, mentre no s’indiqui el contrari, els 
assaigs i proves pertinents i s’abonin als preus que s’indica en el Quadre de Preus núm. 1. 
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capítol 1000: TOLERÀNCIES 

1000.1.- Dimensions 

Tots els excessos d'obra referents a les dimensions fixades en aquest Plec o en els restants 
documents del Projecte, no seran abonables llevat que hagin estat ordenades per escrit per 
l'Enginyer Director. 
Les toleràncies admeses pels diferents elements o tipus de formigó, són les següents: 

 Elements prefabricats: 5 mm. 

 Formigó en massa: 10 mm en soleres i 15 mm en alçats. 

 Formigó armat: 10 mm. 

Si els subespessors trobats fossin superiors al doble dels esmentats es procedirà a enderrocar la 
part de l'obra mal feta. Si estiguessin compresos entre 1 i 2 vegades els fixats, el Director d’Obra, 
després de realitzar noves extraccions de prova en les immediacions de l'obra defectuosa, 
decidirà a la vista dels resultats l’acceptació o l’enderroc de l’obra. 

1000.2.- Superfícies 

La superfície de la solera de canals de formigó no presentarà desigualtats superiors a 3 mm 
mesurats amb regla de 3 m. Si les desigualtats fossin superiors a 3 mm però inferiors a 6 mm, 
s'admetran corregint-les mitjançant piconament o raspat superficial. Si són superiors a 6 mm o no 
s'aconsegueix reduir la desigualtat a 3 mm pel procediment de piconament, es demolirà la part 
d'obra mal executada. 
En els alçats realitzats amb formigó armat, la màxima fletxa o deformació mesurada amb un regle 
de 3 m de longitud, serà inferior a 5 mm. 
En els paraments ocults la màxima deformació no serà superior a les dimensions següents: 

 ½  del gruix màxim de l'àrid emprat. 

 Cinc (5) vegades el límit anterior. 

Tots aquells elements de l'obra que hagin d'estar en contacte directe amb l'aigua, no presentaran 
irregularitats locals superiors a cinc (5) mm. 
Les toleràncies en el traçat de canonades s’enumeren en el capítol 500. 

1001.- ALTRES PRESCRIPCIONS 

Per a les obres especificades en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per a la 
bona execució i conservació de les obres a judici del Director d’Obra. 

1002.- MATERIALS 

1002.1.- Generalitats 

Si en cap document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la procedència dels 
materials, aquests podran ésser obtinguts pel Contractista de la font de subministrament que 
cregui més oportuna, notificant-ho sempre al Director d'Obra, amb suficient antelació i aportant, 
quan així es sol·liciti, les mostres o dades necessàries per a comprovar la idoneïtat dels esmentats 
materials. 
Pels materials d’origen industrial, el Contractista proposarà, al menys tres ofertes, els materials de 
les quals compliran tot allò que s’especifica en aquest Plec, i en cas d’indefinicions, aclariments i 
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dubtes serà el Director d’Obra qui els fixarà sense que això pugui comportar increments 
econòmics. 
Sempre que així ho sol·liciti, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra les ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
L'aprovació prèvia dels materials no suposa per l'Administració l'obligació d'acceptar les 
successives partides que puguin emprar-se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si es 
comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la 
mostra, bé perquè aquesta no fos representativa, o perquè s'hagués produït un canvi de les 
característiques. 

1002.2.- Materials no especificats en el present Plec 

Els materials que s'hagin d'emprar a l’obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no podran 
emprar-se sense haver estat reconeguts pel Director d’Obra, qui podrà rebutjar-los si no 
reuneixen, al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir convenientment l'objecte que 
motivarà la seva utilització. 
Com a normes de caràcter subsidiari, a part de les esmentades en el present Plec, es consideraran 
els Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.T.M.A i Normes UNE. 
En cas d'una aparent discrepància amb els Plecs o normes esmentades, el Director d'Obra 
estimarà lliurement les condicions exigibles al material, la definició del qual s'hagi omès en el 
present Plec, escollint entre les referides especificacions aquella que resulti més favorable per la 
correcta execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi d'emprar. 

1002.3.- Recepció 

No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut, sotmès als assaigs i 
proves descrites i aprovat pel Director de les Obres. 
El Director de les Obres podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no acompleixin 
les prescripcions fixades. 

1004.- INCOMPLIMENT D’AQUEST PLEC 

Quan el Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions d'aquest Plec 
ordenarà l'enderrocament de les obres defectuoses i la seva reconstrucció a càrrec del 
Contractista, trametent a l'efecte les oportunes ordres per escrit. L'incompliment d'aquestes 
ordres podrà ocasionar a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de la fiança. 

1005.- TAXA I DESPESES DE DIRECCIÓ I VIGILÀNCIA 

El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i inspecció que 
legalment es trobin establerts o s'estableixin en el contracte, sense que per aquest motiu pugui 
reclamar quantitat addicional alguna. 

1006.- REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà un Tècnic Superior el 
qual actuarà com a representat seu davant l’Administració a tots els efectes que es requereixin 
durant l'execució de les obres, fent-se càrrec al mateix temps de les funcions pròpies del 
Contractista, amb autoritat suficient per a executar les ordres que rebi de l’Administració 
mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del Contracte. 



Plec de Prescripcions Tècniques 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al municipi de Palau-Solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)                   254 
 

1007.- ORDRES AL CONTRACTISTA I DIARI D'OBRES 

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual cosa es 
veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 
A partir de la data d'autorització per a iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls numerats i 
segellats per l’Administració on es farà constar cada dia de treball les incidències ocorregudes a 
l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol·licitats per la contracta i les 
ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de restar sempre a les oficines de l'obra i a 
disposició de l’Administració. 

1008.- OBRES I MATERIALS D'ABONAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

En cas de rescissió del contracte, qualsevulla que fos la causa, només seran d'abonament les 
obres incompletes que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que 
es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en altra forma que l'establerta a 
l'esmentat Quadre. 
Qualsevol altra operació relacionada, material emprat, o unitats que no estiguin totalment 
acabades, no seran objecte de pagament, llevat l’aplec i obres especials d'infrastructura. 

1009.- OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents contractuals 
del Projecte o les ordres rebudes pel Director d’Obra, de la mateixa manera que aquelles obres no 
previstes i executades sense autorització expressa del Director, hauran d'ésser enderrocades a 
càrrec del Contractista si d'aquesta manera ho exigeix el Director d'Obra i en cap cas seran 
abonables. 
El Contractista serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa 
puguin derivar-se per l’Administració. 

1010.- RESERVA PER A INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que per 
la seva naturalesa especial no siguin d'ús normal en les obres o estiguin subjectes a la situació dels 
mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar 
separadament, el subministrament i la col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense 
que el Contractista tingui dret a reclamació alguna. 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització 
de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé li pagaran totes les despeses 
que això origini, calculades amb preus contradictoris segons allò assenyalat en el contracte. 

1011.- CERTIFICACIONS 

Les obres executades s'abonaran al contractista mitjançant certificacions, mensuals o no, que 
incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència 
cada certificació, d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent-
se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles d'aquest Plec. 
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 
impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 
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1012.- CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 

En tot el que no contrari amb l'exposat en aquest Plec i en els documents contractuals, serà 
d'aplicació, a efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes en el 
vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 
 

CAPÍTOL 2000: EQUIPS 

S’adjunta a continuació del present Plec de Condicions les fitxes tècniques dels equips a que 
contempla instal·lar el present Projecte de l’EDAR i dels col·lectors del nucli de Can Falguera al 
municipi de Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental). 
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