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1. GENERALITATS 

1.1. Naturalesa i objecte del plec 

El present plec de condicions, com a part del projecte, té com a finalitat regular l’execució de 

les obres i instal·lacions fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les 

intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al 

Promotor o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, a l’instal·lador, als 

seus tècnics i encarregats, a l’Enginyer, així com les relacions entre ells i les seves 

obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d’obra. 

1.2. Documentació del contracte d’obra 

Integren el contracte els documents següents, esmentats per ordre de relació pel que fa al 

valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament 

d’obra, si existeix. 

2. El Plec de clàusules administratives. 

3. El present Plec general de condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 

pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com 

a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 

especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la 

mida a escala. 
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2. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1. Tècnic – Director de l’obra 

Correspon al Tècnic - Director: 

a. Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del 

sòl. 

b. Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c. Assistir a les obres, tants cops com la seva naturalesa i complexitat requereixi, per tal 

de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 

complementàries que calguin per aconseguir la solució correcta. 

d. Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció 

amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e. Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor 

en l’acte de la recepció. 

f. Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb 

l’Enginyer, el certificat de final d’obra. 

2.2. Constructor o instal·lador  

Correspon al constructor o instal·lador: 

a. Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b. Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, 

en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

c. Subscriure amb el Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. 

d. Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes. 

e. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de l’Enginyer, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 

les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f. Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les anotacions 

que s’hi practiquin. 

g. Facilitar a l’Aparellador o Enginyer, amb temps suficient, els materials necessaris per 

al compliment de la seva comesa. 
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h. Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i. Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j. Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

2.3. Verificació dels documents del projecte 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas 

contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

2.4. Pla de Seguretat i Salut 

El Constructor, a la vista del Projecte que conté l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 

necessària la designació de coordinador. 

2.5. Presència del constructor en l’obra 

El Constructor està obligat a designar un delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap 

de l’obra, amb dedicació plena i amb facultats per a representar-lo i adoptar en tot moment 

aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 

del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Enginyer per ordenar la 

paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 

deficiència. 

El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’Enginyer o l’Aparellador o Arquitecte 

Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica 

dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin 

per a la comprovació del amidaments i liquidacions. 
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2.6. Treballs no estipulats expressament 

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 

aspecte de les obres i instal·lacions, encara que no es trobi expressament determinat en els 

documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 

ho disposi el Tècnic dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 

unitat d’obra i tipus d’execució. 

El Contractista, d’acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l’acta de la recepció 

provisional els plànols de totes les instal·lacions executades en l’obra amb les modificacions 

o estat definitiu en que hagin quedat. 

El contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament 

han d’expedir les autoritats locals per a la posada en servei de les referides instal·lacions. 

Són també per compte del Contractista totes les llicències municipals, tanques, enllumenat, 

multes, etc... que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva finalització. 

2.7. Interpretacions, aclariments i modificacions d els documents del projecte 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes del Plec de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb 

la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 

que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Enginyer. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer 

el Constructor, haurà de dirigir-la, dins el termini de tres dies, a aquell que les hagi dictat, el 

qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

El Constructor podrà requerir de l’Enginyer o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 

seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calgui per a la correcta 

interpretació i execució del projecte. 
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2.8. Faltes del personal 

El Tècnic-Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 

requerir el Contractista perquè aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials, subjectant-se, si escau, a allò estipulat en el Plec de Condicions i sense perjudici 

de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

2.9. Camins i accessos 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament d’aquesta, dels 

quals el Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.10. Replanteig 

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals, que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. 

Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Enginyer i aquest últim hi donarà la 

seva conformitat. L’omissió d’aquest tràmit serà responsabilitat del Constructor. 

2.11. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels trebal ls. 

El Constructor començarà les obres en el termini indicat al Contracte, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins els períodes parcials quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins el termini exigit en 

el mateix. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Enginyer i a 

l’Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, almenys amb tres dies 

d’anticipació. 
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2.12. Ordre dels treballs 

En general, es seguirà l’ordre dels treballs definit a l’annex J – Pla d’obres del mateix 

projecte, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció 

Facultativa estimi convenient variar-ho. 

2.13. Facilitat per altres contractistes 

D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 

tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra; això sense perjudici de les 

compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 

auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

2.14. Ampliació del projecte per causes imprevistes  o de força major 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la Direcció 

Facultativa mentre es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 

Direcció de les obres disposi per fer apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol 

obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà 

consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 

2.15. Pròrroga per causa de força major 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la 

Contracta, previ informe favorable de l’Enginyer. Per això, el Constructor exposarà, en un 

escrit dirigit a l’Enginyer la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard 

que a causa d’això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 

per l’esmentada causa sol·licita. 
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2.16. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en  el retard de l’obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 

al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 

del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.17. Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 

la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l’Enginyer o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic al 

Constructor, dins les limitacions pressupostàries.  

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de 

conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals. 

2.18. Treballs defectuosos 

El constructor i l’instal·lador hauran d’emprar materials que compleixin les condicions 

exigides en el present Plec de Condicions, i realitzaran tots i cadascun dels treballs 

contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat document. Per això, i fins que 

tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, són responsables de l’execució dels treballs que 

han contractat i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per la seva mala 

execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que 

els exoneri de responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador o Arquitecte 

Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 

d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència del que s’ha expressat anteriorment, quan l’Enginyer o Arquitecte 

Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 

aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 

l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 

l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord 

amb el que s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció 

ordenades, es plantejarà la qüestió davant l’Enginyer de l’obra, que ho resoldrà. 
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2.19. Vicis ocults 

Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis 

ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i 

abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 

reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses ocasionades seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 

existeixin realment. 

2.20. Procedència dels materials i dels aparells 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 

que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec de Condicions preceptuï una 

procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 

l’Enginyer o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar 

en la qual s’especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i 

idoneïtat de cadascun. 

2.21. Materials no utilitzables 

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 

adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 

utilitzables en l’obra. 

Es retiraran de l’obra o es portaran a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de 

Condicions vigent en l’obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre aquesta qüestió, es retiraran de l’obra quan així ho 

ordeni l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

2.22. Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Totes les despeses originades per proves, assajos de materials o elements que intervinguin 

en l’execució de les obres aniran a compte de la contracta. 
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Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 

començar-se de nou a càrrec del mateix. 

2.23. Neteja de les obres 

Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 

de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calgui perquè 

l’obra ofereixi bon aspecte. 

2.24. Documentació fi d’obra 

El Tècnic - Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les 

especificacions i continguts disposats per la legislació vigent. 

2.25. Termini de garantia 

El termini de garantia serà de dotze mesos i durant aquest període el contractista corregirà 

els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta 

causa es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se, 

en cas de resistència, les esmentades obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. 

El contractista cobrirà a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l’incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades 

amb l’obra. Una vegada aprovada la Recepció i liquidació Definitiva de les obres, 

l’administració prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel Contractista. 

Desprès de la Recepció Definitiva de l’obra, el Contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 

2.26. Conservació de les obres rebudes provisionalm ent 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre les recepcions 

provisionals i definitiva correran a càrrec del Contractista. 
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El contractista, durant el termini de garantia, serà el conservador de la construcció on hi 

tindrà el personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin 

presentar-se. 

2.27. De la recepció definitiva 

La recepció definitiva es verificarà desprès d’haver transcorregut el termini de garantia en 

igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, data a partir de la qual cessarà 

l’obligació del Constructor o Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 

inherents a la norma de conservació de les construccions i/o de les instal·lacions i quedaran 

solament subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-los per vicis de la 

construcció. 

2.28. Pròrroga del termini de garantia 

Si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra no es trobés aquesta en 

les condicions degudes, s’ajornarà l’esmentada recepció definitiva i el Tècnic-Director 

marcarà al Constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar-se les obres 

necessàries i, de no efectuar-se dins d’aquells podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de 

la fiança. 

2.29. De les recepcions de treballs la contracta de ls quals hagi estat rescindida 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que 

es fixi en el Contracte, la maquinària, medis auxiliars, instal·lacions, etc,... a resoldre els 

subcontractistes que tingues concertats i a deixar les obres en condicions de ser repeses 

per altra empresa. 

Les obres i treballs acabats o no acabats però acceptables a judici del Tècnic-Director 

s’efectuarà una sola recepció definitiva. 
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3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I LEGALS 

3.1. Preus unitaris 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra és el resultat de sumar els costos 

directes, els indirectes, els costos generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d’obra, amb les seves dietes, càrregues i la seguretat social, que intervenen 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultant a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de 

què es tracti o que siguin necessaris pera la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc... que tinguin lloc per 

accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució 

de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 

equips anteriorment esmentats. 

Es consideren costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a treballadors, laboratoris, etc... els del personal 

tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes 

despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

Es consideren despeses Generals: 

Les despeses Generals d’una empresa, les despeses financeres, càrregues fiscals i taxes 

de l’administració legalment establertes. Es xifraran com el 13% de les sumes dels costos 

directes i indirectes. 

Benefici Industrial: 

El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 6% sobre la suma de les anteriors 

partides. 
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Preu d’Execució Material: 

S’anomena Preu d’Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors 

conceptes a excepció del Benefici Industrial i les Despeses Generals. 

Preu de contracta: 

El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i 

el Benefici Industrial, tenint en compte el 16% d’IVA. 

3.2. Preus de contracta. Import de contracta. 

En el cas de que els treballs a realitzar en es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu 

de Contracta el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu d’Execució Material, més el tant 

per cent sobre aquest últim en concepte de les Despeses Generals i Benefici industrial del 

Contractista. Les Despeses Generals s’estimaran normalment en un 13% i el benefici 

s’estimarà normalment en el 6%. 

3.3. Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi 

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de partides d’obra previstes, o quan sigui 

necessari afrontar alguna circumstancia imprevista. 

El contractista estaria obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista 

abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determina el Contracte. 

3.4. Reclamacions d’augment de preus per causes div erses 

Si el Contractista, abans de la firma del contracte, no hagués fet una reclamació o 

observació, no podrà reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 

pressupost que serveixi de base per a l’execució de l’obra. 

 

 



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

18 
 

3.5. Revisió dels preus contractats 

Contractant les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 

l’increment no arribi a la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el calendari, 

un muntatge superior al 5% de l’import total del pressupost de Contracte. 

En el cas de produir-se variacions superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 

corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Contracte. 

No hi haurà revisió de preus en les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 

calendari de l’oferta. 

3.6. Acopi de materials 

El Contractista queda obligat a executar l’acopi de materials o aparells d’obra que la 

Propietat ordeni per escrit. 

Els materials acopiats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat 

d’aquest. El contractista serà responsable de la seva conservació. 

3.7. Responsabilitat del constructor o instal·lador  en el baix rendiment dels 

treballadors 

Si en els informes de mà d’obra mensuals que ha de presentar el Constructor al Tècnic, 

aquest es donés compte de que el rendiment de la mà d’obra, en totes o algunes de les 

unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 

admesos per a unitats d’obra iguals, es notificaria per escrit al Constructor o Instal·lador, 

amb la finalitat de que aquest realitzi les gestions necessàries per augmentar la productivitat. 

3.8. Relacions valorades i certificacions 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixen en el Contracte, el Contractista formarà 

una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la 

medició realitzada pel Tècnic. 

Tot l’executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el 

resultat de la medició general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numèrica corresponent 
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a cada unitat de l’obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, 

tenint en compte l’establert en el Plec de Condicions, respecte a millores o substitucions de 

material i a les obres accessòries i especials, etc... 

El Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per a estendre 

l’esmentada relació, se li facilitaran per part del Tècnic les dades corresponents de la relació 

valorada, acompanyant-los d’una nota tramesa a l’objecte que, dins del termini de deu dies a 

partir d’haver rebut l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats 

amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que 

consideri oportunes. Dins dels deu dies següents al seu rebut, el Tècnic acceptarà o 

rebutjarà les reclamacions del Contractista si n’hi hagués, explicant-li al mateix temps la 

seva resolució. El Contractista podrà, segons el cas, anar davant del Propietari contra la 

resolució del Tècnic. 

Prenent com a base la relació valorada en el paràgraf anterior, el Tècnic expedirà la 

certificació de les obres executades. 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la construcció de la fiança s’hagi 

preestablert. 

Les certificacions es remetran al Propietari dins del mes següent al període que es 

refereixen i tindran el caràcter de documents i lliuraments a bon compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les 

esmentades certificacions d’aprovació ni recepció de les obres que comprenen.  

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini que aquella 

valoració reflecteix. En cas que el Tècnic ho exigís, les certificacions s’extendran a l’origen. 

3.9. Millores d’obres lliurament executades 

Quan el Contractista, inclús amb autorització del tècnic, utilitzi materials de preparació més 

costosa que el senyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra que 

tingues un preu major, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, haurà 

d’abonar el que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l’obra amb estricta 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
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3.10. Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis establerts, i el seu import, 

correspondrà precisament al de les certificacions de l’obra realitzades pel Tècnic, en virtut 

de les quals es verifiquen aquests. 

3.11. Import de la indemnització amb retràs no just ificat en el pla de finalització de les 

obres 

La indemnització per retràs en la finalització s’establirà en un tan per cent de l’import total 

dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de finalització 

fixat en el calendari de l’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran en càrrec a la fiança. 

3.12. Demora dels pagaments 

Es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte creada en dita demora de pagaments, 

quan el Contractista no justifiqui en la data del pressupost corresponent el termini d’execució 

que tingui senyalat en el contracte. 

3.13. Millores i augments d’obra 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas que el Tècnic autoritzi per escrit l’execució 

de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells 

previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments en les unitats contractades, excepte 

en cas d’error en els amidaments del Projecte, a no ser que el Tècnic autoritzi per escrit 

l’ampliació d’aquestes. 

En tots els casos, és condició indispensable que totes les parts contractants, abans de 

l’execució, presentin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials o aparells ordenats i els augments que totes aquestes millores o augments 

d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
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3.14. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

Quan per qualsevol causa sigui necessari valorar obra defectuosa però acceptable a judici 

del Tècnic-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès 

d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb l’esmentada resolució, excepte 

en el cas que, estant dins del termini d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord a 

condicions, sense excedir del termini esmentat. 

3.15. Assegurança de les obres 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 

seva execució fins la recepció definitiva. La quantia de l’assegurança coincidirà en cada 

moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L’import abonat per 

la Societat asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà a compte a nom del Propietari 

perquè amb càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi 

realitzant. El pagament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per 

certificacions, així com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte de 

conformitat expressa del Contractista, el Propietari podrà disposar de l’esmentat import per a 

necessitats diferents de la reconstrucció de la part sinistrada. La infracció de l’anteriorment 

exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte amb 

devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc... i una 

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 

s’haguessin abonat, però nomes en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització 

abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, 

que seran taxats pel Tècnic-Director. 

En les obres de reforma o reparació, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la 

part de la construcció afectada per l’obra. 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances els 

posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari amb la 

finalitat d’aconseguir d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

3.16. Conservació de l’obra 

Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el 

termini de garantia, en el cas que la construcció no hagi estat ocupada pel Propietari abans 
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de la recepció definitiva, el Tècnic-Director en representació del Propietari, podrà disposar 

tot allò que sigui precís per a que s’atengui al manteniment, neteja i tot el necessari per a la 

seva bona conservació abonant-se tot això a compte de la Contracta. 

A l’abandonar el Contractista la construcció, tant per bon acabament de les obres com en el 

cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que el 

Tècnic-Director fixi. 

Desprès de la recepció provisional de la construcció i en el cas que la conservació de la 

construcció corri a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi deixat eines, utensilis, 

materials, etc... que els indispensables per al seu manteniment i neteja i per als treballs que 

sigui precís executar. 

En tot cas, ocupada o no la construcció, el Contractista està obligat a revisar l’obra durant el 

termini expressat, procedint en la forma prevista al present Plec de Condicions. 

3.17. Ús pel contractista dels béns del propietari 

Quan durant l’execució de l’obra, el contractista ocupi amb la necessària i prèvia autorització 

del Propietari construccions, o faci ús de materials o utensilis pertanyents al mateix, tindrà 

l’obligació de reparar-los i conservar-los per a fer entrega d’ells a l’acabament del contracte, 

en el perfecte estat de conservació reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a 

indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en les construccions, propietats 

o materials que hagi utilitzat. 

En el cas d’acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o construccions, el 

Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, el realitzarà el 

Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

 

 



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

23 
 

4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

4.1. Esbrossada terreny 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Protecció dels elements que s'han de conservar  

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa  

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.  

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau 

de compactació.  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no 

es retirarà.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han 

de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, 

no han de patir cap desperfecte.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'han de protegir els 

elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els 

elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. S'han de senyalar els 

elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, 

per la DF.  

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i 

amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.  

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada 

capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa 

superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No 

s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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4.2. Excavació i càrrega de terres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han 

considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres  

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa  

- Càrrega dels materials sobre camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es 

considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera terreny no 

classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 

de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
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L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau 

de compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 

com a útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 

problema de maniobra de màquines o camions.  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 

camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat.  
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Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m  

- Angle del talús: ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària: >= 4,5 m  

- Pendent:  

o Trams rectes: <= 12%  

o Corbes: <= 8%  

o Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular terres o 

materials a la vora de l'excavació. S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de 

desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No 

inclou la tala d'arbres.  
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EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

4.3. Transport de terres a l’abocador 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar i dipositar en una zona d'emmagatzematge 

separada de la resta.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 

en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el 

gruix de capa indicats.  

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
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TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

 

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15%  

- Excavacions en terreny compacte: 20%  

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

- Excavacions en roca: 25%  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

4.4. Disposició controlada a monodipòsit de terres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS 

DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

4.5. Bomba submergible per elevació aigua sondeig 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes submergibles multicel·lular muntada a l’interior del sondeig, per a elevació d’aigua. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge bomba amb les canonades corresponents  

- Col·locació de la bomba  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de servei  
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CONDICIONS GENERALS:  

La bomba s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La 

bomba ha de quedar al fons del pou.  

La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les 

canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 

completament estanques. Les connexions de les canonades del sistema de bombeig i 

elevació han de disposar dels elements necessaris per a no transmetre sorolls i vibracions.  

La freqüència, tensió d'alimentació i intensitat màxima admissible de la bomba han de ser 

compatibles amb el subministrament elèctric.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 

convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

4.6. Ventosa amb brides 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. S'han considerat els 

tipus de col·locació següents:  

- Roscades  

- Embridades  

 



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

34 
 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Ventoses roscades:  

- Neteja de l'interior dels tubs i rosques  

- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

Ventoses embridades:  

- Neteja de l'interior dels tubs  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en 

derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida 

d'obra.  

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. Els eixos de 

la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la 

canonada principal.  

La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la 

seva manipulació. No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. S'ha de deixar 

connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

VENTOSES ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades.  
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 

d'executar les unions.  

VENTOSES EMBRIDADES:  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMIENTO 

4.7. Manòmetre de glicerina 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents:  

- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'anar connectat a la xarxa. La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar 

senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. Ha d'estar instal·lat en un 

lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el 

correcte.  

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 

substitució amb l'equip funcionant. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió 

de prova.  
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Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 

instal·lació. Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors 

per ell mesurats.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Ha de 

quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. El tub de connexió 

ha d'estar lliure d'obstruccions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

4.8. Vàlvula de retenció de clapeta roscada 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. S'han considerat els tipus de 

col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs  

- Preparació de les unions amb cintes  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
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- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 

amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar 

connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de 

treball. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

MUNTADES EN PERICÓ:  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans 

de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 

protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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4.9. Vàlvula de comporta manual 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. S'han considerat els tipus 

de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions  

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat  

- Connexió de la vàlvula als tubs  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de 

quedar alineats.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en 

condicions de funcionament. La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix 

d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. La posició ha de ser la 

reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal. La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar 

el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó. La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària 

perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s’ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Els protectors de 

les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 

d'executar les unions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.10. Solera de formigó per a pou de registre 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solera de formigó, per a pous de registre. S'han considerat els tipus següents:  

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  

- Soleres de formigó amb armadura lleugera  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Solera de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas  

- Cura del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 

canya, ha de quedar plana.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de 
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quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del formigó es comprovarà 

d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08.  

SOLERA DE FORMIGÓ:  

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar 

una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre 

que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar 

a l'alçària de mig tub.  

Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

o Línia de l'eix: ± 24 mm  

o Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres: ± 12 mm  

- Gruix (e):  

o e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  

o e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor: ± 10 mm/m  

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

especificades a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. Les 

armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 

substàncies perjudicials.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de 

posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no 

es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou 

lliure d'aigua i terres engrunades.  
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SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. No s'han d'adreçar colzes excepte si es 

pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en 

la taula 69.8.2 de la EHE-08  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació 

de la superfície d'assentament.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

4.11. Parets per a pous circulars 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 

dels elements complementaris. S'han considerat els materials següents per a les parets del 

pou:  

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

- Bastiment i tapa  

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

- Comprovació de la superfície de recolzament  

- Col·locació de les peces agafades amb morter  

- Acabat de les parets, en el seu cas  

- Comprovació de l'estanquitat del pou  
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En el bastiment i tapa:  

- Comprovació de la superfície de recolzament  

- Col·locació del morter d'anivellament  

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el junt d'estanquitat:  

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub  

- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió  

- Col·locació del tub dins de la peça del junt  

- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior  

- Prova de l'estanquitat del junt col·locat  

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 

s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de 

dalt a baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

- Secció interior del pou: ± 50 mm  

- Aplomat total: ± 10 mm  
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PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa.  

 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm  

BASTIMENT I TAPA:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. Ha de quedar sòlidament travat per una anella 

perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no 

ha de sortir lateralment de les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 

i mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm  
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JUNT D'ESTANQUITAT:  

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  

La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material.  

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

JUNT D'ESTANQUITAT:  

No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. No s'han 

d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. El connector s'ha de fixar a 

la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió.La superfície exterior del tub ha de 

ser neta abans d'instal·lar el connector. La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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4.12. Excavació de fonament 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas  

- Excavació de les terres  

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 

la rasa, segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es 

considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera terreny no 

classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 

de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. El fons de l'excavació no ha de tenir material 

engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. Els talussos han de tenir el pendent 

especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
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Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor: ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells: ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària: >= 4,5 m  

- Pendent:  

o Trams rectes: <= 12%  

o Corbes: <= 8%  

o Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 

que es pugui formigonar la capa de neteja.  
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 

homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 

algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins  

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada  

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Si apareix aigua en l'excavació s'han de 

prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 

terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  
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No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-

SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

- Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 

Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril  

- UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

4.13. Repàs i piconatge de sòl de rasa 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 

realitzades amb mitjans mecànics. S'han considerat els tipus següents:  

- Acabat i allisada de talussos  

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  

- Situació dels punts topogràfics  
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- Execució del repàs  

- Compactació de les terres, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts.  

SÒL DE RASA:  

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. L'acord entre el sòl i els paraments ha de 

quedar en angle recte.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor: ± 15 mm/3 m  

- Nivells: ± 50 mm  

ESPLANADA:  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin 

retenir aigua.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m  

- Nivells: ± 30 mm  

TALUSSOS:  

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. Els canvis de pendent i l'acord 

amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin 

discontinuïtats visibles.  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús: ± 2°  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els 

forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la 

DF.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

ESPLANADA:  

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat.  

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. En 

el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.  
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Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

TALUSSOS:  

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 

de 3 m.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

4.14. Formigonament de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament 

i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball  

- Humectació de l'encofrat  
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- Abocada del formigó  

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas  

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-

08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. El formigó col·locat no ha 

de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. La 

secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha 

de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes 

uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de 

complir l'especificat en la UNE 36831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en 

l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que 

ho autoritzi explícitament la DF.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm  
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- Nivells:  

o Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm  

o Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  

o Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

o Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm  

o Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

� D <= 1 m: + 80 mm; -20mm  

� 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm  

� D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

o En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  

o D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  

o 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  

o 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

o Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m  

o Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  

o Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar ent re 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requer eix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva. La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la 

superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el 

projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 

la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. S'ha de garantir que durant 

l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La velocitat 

de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de 

formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el 

junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 

sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 

produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat 

d'armadures, a les cantonades i als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

4.15. Armadures 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals 

de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 

soldades a perfils d'acer.  
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S'han considerat les armadures pels elements següents:  

- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Tallat i doblegat de l'armadura  

- Neteja de les armadures  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- Col·locació dels separadors  

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

la EHE i la UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. Les armadures han de ser 

netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 

perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 

intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. No 
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hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. Els 

empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre 

tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 

forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 

que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 

l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l’article 

69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha 

de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments 

per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura 

d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 

la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Les armadures d'espera han 

d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. La DF ha d'aprovar la col·locació de les 

armadures abans de començar el formigonament.  
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

o En series de barres paral·leles: ± 50 mm  

o En estreps i cèrcols: ± b/12 mm (on b es el costat menor de la secció de 

l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831.  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari 

realitzar empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup).  
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 

mm, >= 1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta:  

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 

la EHE).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en 

la taula 69.8.2 de la EHE-08. Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a 

aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús 

de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 

vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost)  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

4.16. Encofrats per a fonaments 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
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- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  

- Tapat dels junts entre peces  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar 

reflectits com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat  

- Plànols executius de la cintra i els seus components  

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 

formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es 

reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó.  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  

- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica  

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats  

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 

ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. Abans de començar a 

formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, podent fer servir els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals  

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients  

- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 

impedeixin la lliure retracció del formigó.  
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Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. El desencofrat de 

costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 

puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes salvetats anteriors. La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho 

consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per 

tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per la humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant 

el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 

podrà autoritzar un segellant adient. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

o Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  

o Per a revestir: ± 15 mm/m  
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Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

 Replanteig eixos total  Dimensions  Aplomat  Horitzontalitat  

Lloses  ± 50 mm - 40 mm  

+ 60 mm 

± 2% ± 30 mm/m 

Taula 1. Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament 

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 

tesat de les armadures  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 

exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 

formigó resultin ben acabades. La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a 

aixamfranar les arestes vives.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. El desencofrat i descintrat 

no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb 

seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 

posterioritat. 
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. No es desapuntalarà de forma 

sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 

forjats. 

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb 

la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 

llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill. 
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no 

afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte 

amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

4.17. Rebliment i piconatge de rases 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè. S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats  

- Execució del rebliment  

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de 

cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 

mitjans que es disposen. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser 

inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 

per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501).  
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RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor: ± 20 mm/m  

- Nivells: ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub  

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2° C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 

la unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 

mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l’adient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària. Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-

se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas 

d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

La rasa s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 

danys a la tuberia instal·lada.  



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

72 
 

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. El material s'ha 

d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 

de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 

base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

4.18. Encofrat per murs 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
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- Tapat dels junts entre peces  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar 

reflectits com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat  

- Plànols executius de la cintra i els seus components  

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  

 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament.  

 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques.  

 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 

formigonament i compactació.  

 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
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junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament.  

 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 

desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó. 

 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució.  

 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  

- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica  

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats  

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de   toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó  

 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 

ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat.  

 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

 

Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els 

següents procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals  

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients  
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- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients.  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 

impedeixin la lliure retracció del formigó.  

 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La DF podrà reduir els plaços 

anteriors quan ho consideri oportú.  

 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat.  

 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF.  

 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per 

tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució. 

 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per la humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant 

el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 

podrà autoritzar un segellant adient. 

 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
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- Planor:  

o Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  

o Per a revestir: ± 15 mm/m  

 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

 

 Replanteig eixos  Dimensions  Aplomat  Horitzontalitat  

Parcial  Total  

Murs  ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 50 mm 

Pilars  ± 20 mm ± 40 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

Taula 2. Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament 

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar.  

 

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

 

El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 

tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta.  

 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
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El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que 

estarà sotmès amb posterioritat. 

 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions  

 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als forjats.  

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

 

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb 

la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 

llum.  

 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no 

assentaran. 

 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 

 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill. 
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no 

afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte 

amb el formigó.  

 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 

dels elements utilitzats.  

 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

4.19. Estructures de formigó, formigonament de murs  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament 

i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:  
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- Pilars  

- Murs  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

 

S'han considerat les operacions auxiliars següents:  

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per la cura d'elements de formigó  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball  

- Humectació de l'encofrat  

- Abocada del formigó  

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas  

- Curat del formigó  

 

Tractament de cura amb producte filmògen:  

- Preparació de la superfície a tractar  

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries  

- Protecció de la zona tractada  

 

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-

08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. 
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del 

formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. La secció de 

l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 

ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha 

de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes 

uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08.  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

o H <= 6 m: ± 24 mm 

o 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  

o H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  

o H <= 6 m: ± 12 mm  

o 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  

o H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  

o Peces: ± 24 mm  

o Junts: ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

o D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
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o 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  

o 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

o Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m  

o Resta d'elements: ± 10 mm  

 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments 

de la pel·lícula. La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de 

la seva aplicació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar ent re 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requer eix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva. La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la 

superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el 

projecte la DF valorarà la reparació. 
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No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del 

formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis 

que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 

la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. S'ha de garantir que durant 

l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La velocitat 

de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de 

formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. En tornar a 

iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. Es 

poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. Durant 

l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. Durant 

l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element.  
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 

produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat 

d'armadures, a les cantonades i als paraments.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 

posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional  

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.  

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 

beurada. 

 

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 

hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF. S'han d'aturar els treballs si 

es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  

 

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 

preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. El sistema d'aplicació 

ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
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S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%  

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

4.20. Estructures d’acer 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes. S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes 

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
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S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 

10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-

EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons UNE-EN 10025-2  

 

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i nivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 

característiques mecàniques.  
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La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 

per la DF. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. La marca 

d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 

no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

 

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 

suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.  
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L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua  

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1  

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi  

 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN 

ISO 898-1.  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals que els siguin d'aplicació.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 

calibrats.  
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Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 

mínim:  

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca  

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella  

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

 

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

o Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm  

o Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

o En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 

o En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 

del PG3  

- Posició dels forats:  

o En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A  

o En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3  

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  
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Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 

en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 

emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 

conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 

substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar 

en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 

les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
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Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició 

fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que 

no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials 

estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i 

immediatament després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 

els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.  
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Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. Es permet l'execució de forats 

amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-

SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 

d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. Els cargols i 

les femelles no s'han de soldar. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de 

muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 

d'unió. Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 

visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 

s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb 

el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han 

de fer cicles addicionals de collat.  
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S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de control del parell torsor  

- Mètode del gir de femella  

- Mètode de l'indicador directe de tensió  

 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 

cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 

tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)  

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa  

- Per arc submergit amb fil/filferro  

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu  

- Per arc amb gas inert  

- Per arc amb gas actiu  

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu  

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert  

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert  

- Per arc d'espàrrecs  

 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, 

l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament 

laminar.  
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Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons la UNE-EN 287-1. La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per 

soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. Totes les superfícies a 

soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 

soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 

condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 

malbé les peces. Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions 

generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 

soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. Després de fer un cordó de 

soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 

a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del 

PG3 per a obres d'enginyeria civil.  
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No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 

ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 

- UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para edificación.  

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

4.21. Impermeabilització de parets amb morters 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels 

elements constructius, mitjançant morters especials. S'han considerat les unitats d'obra 

següents:  

- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Impermeabilització de parament:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Cura del morter  

- Repassos i neteja final  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 

superfície a impermeabilitzar.  

Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la 

prevista a la DT. En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres 

defectes.  

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

S'han de respectar els junts estructurals. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm. 

Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor: ± 10 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts per el 

fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, 

es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 

afectades.  

Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys 

que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).  
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La capa no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfícies de suport té les 

condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de 

suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans 

d'executar la partida d'obra.  

Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo 

més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter. Si el suport és absorbent s'ha 

d'humitejar abans d'estendre el morter. La base tindrà l'humitat suficient abans de començar 

a aplicar el producte.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que 

s'utilitza. Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat 

pel fabricant.  

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 

l'àrea a impermeabilitzar.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins 

el curat total del morter.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment.  

L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la 

contaminació de la mescla.  
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Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació 

excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús 

d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT.  

Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. No 

s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. No 

s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

4.22. Excavacions de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas  

- Excavació de les terres  

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 

la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
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CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es 

considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera terreny no 

classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 

de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. El fons de l'excavació no ha de tenir material 

engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. Els talussos han de tenir el pendent 

especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor: ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells: ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària: >= 4,5 m  

- Pendent:  

o Trams rectes: <= 12%  

o Corbes: <= 8%  

o Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 

que es pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 

homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
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S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 

algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins  

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada  

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 

terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
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Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

- Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 

Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

4.23. Electrovàlvula de tall de dos vies 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o 

embridades entre tubs. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs  

- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament  

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. Les connexions 

han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en 

el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició: ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en 
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el moment d'executar les unions. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 

de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. Ha de quedar feta la 

prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

4.24. Vàlvules reductores de pressió embridades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades. S'han considerat els tipus de 

col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels tubs  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part 

inferior. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Els eixos de les vàlvules i de la 

canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. El sistema de regulació de la 

pressió diferencial ha de quedar ben accessible. Les connexions han de ser estanques a les 

pressions de treball. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 

indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  
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MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Abans de la 

instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.25. Tubs de PVC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 

distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 

col·locats superficialment o al fons de la rasa. S'han considerat els tipus d'accessoris 

següents:  

- Peces en forma de T per a derivacions  

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  

- Maniguets de connexió per a unions  

 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

106 
 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 

donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg 

del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

 

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Unió encolada  

- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 

  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. L'accessori ha 

de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 

del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades 

amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit 

per a la instal·lació.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 

del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
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La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 

qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tubs PVC:  

 

Diàmetre  nominal (mm)  Distància entre suports (m)  

Trams verticals  Trams horitzontals  

16 – 20  1,1 0,7 

25 – 75  1,3 0,8 

90 – 110  2 0,8 

125 – 200  2 1 

250 – 200  2,5 1,2 

Taula 3. Distància entre suports per tubs de PVC 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 

seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 

primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm  

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
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El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 

han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 

altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 

i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. En les unions encolades l'adhesiu 

s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  

L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  
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Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador 

que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus 

de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. L'amplària de la rasa ha de 

ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. Si la canonada té un pendent > 10% 

s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 

provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. Els tubs s'han de calçar i colzar per a 

impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa.  
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. No es pot procedir al 

reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar.  

ACCESSORIS:  

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.26. Caixa per a quadre elèctric 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació  

- Connexionat  
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La part 

inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. La caixa ha de 

quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. La seva 

instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de treballar sense tensió a 

la xarxa.  

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.27. Conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 KV 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1 kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.  
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, 

de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS).  

- Cables subterranis de designació UNE RFV.  

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Cables UNE RFV per anar directament enterrats  

- Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs  

- Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa i col·locació del cable si es el cas  

- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 

la seva instal·lació.  

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 

protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.  
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  

 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  

 

CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS:  

Prèviament a la col·locació dels cables, s'anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant 

si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin. 

Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.  

La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra 

fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic 

que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota.  

La resta de la rasa s'ha d'omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.  

CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni 

coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C  

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.  

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció  

(D=diàmetre del cable):  

- Cables unipolars: =< 15 D  

- Cables multipolars: =< 12 D  

 

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. El conductor s'ha 

d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 

0,61kV, para líneas de distribución y acometidas. 

4.28. Conductor de coure de tensió assignada 450/75 0 V 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de 

tensió assignada, per a instal·lacions fixes. S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 

o Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K  

o Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U  

o Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R  

- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i 

gasos corrosius:  

o Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- Col·locat en tub  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. El recorregut ha 

de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de 

mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No ha d'haver-hi empalmaments entre les 

caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 

susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata 
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d'acer galvanitzat. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre 

exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància entre fixacions: <= 40 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni 

coques.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. El conductor s'ha 

d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a 

retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 
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4.29. Pintat d’elements d’acer a l’esmalt sintètic 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. S'han considerat els tipus de superfícies 

següents:  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

 

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures  

- Paraments  

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Elements de calefacció  

- Tubs  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 

adequat segons la composició de la pintura d'acabat  

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha de tenir el color, 

la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. S'han de corregir 

i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 

fabricant. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. El sistema d'aplicació 

del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. S'han d'evitar els treballs que 

desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i 

UNE-EN ISO 8504-3.  

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES 

ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
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Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix  

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.30. Paret de tancament de 14 cm, de rajol ceràmic  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 

vistes, col·locades amb morter. S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets  

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades  

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils  

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals  

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades  

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
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CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte. Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

La norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels components: 

peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició.  

Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves. En les parets exteriors que quedin vistes, els 

junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 

modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 

singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 

mateixa modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert 

amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. Les dimensions de les regates han 

complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  
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Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm  

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm  

 

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

o Parcials: ± 10 mm  

o Extrems: ± 20 mm  

- Planor:  

o Paret vista: ± 5 mm/2 m  

o Paret per revestir: ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

o Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total  

o Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm  

 

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
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Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. Les 

peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%  

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 

de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 

compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, 

pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 

conformen la unitat.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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4.31. Coberta de biguetes de formigó 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta) per a la formació de sostres 

unidireccionals. S'han considerat els elements següents:  

- Biguetes de formigó precomprimit  

- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre  

- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament  

- Col·locació dels suports provisionals del sostre  

- Replanteig i col·locació de les semibiguetes  

 

Per acabar el sostre s'ha de col·locar, la malla de repartiment de la capa de compressió, i 

posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, 

d'acord amb les corresponents partides d'obra.  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, 

detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa tècnica.  

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà 

especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, 

enllaços i unions. 

Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha 

d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, 

les inferiors i les de repartiment.  

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  

- Per penetració de la bigueta al suport  

- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport  

- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  
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Enllaç per penetració:  

- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci 

disminuir la secció dels mateixos.  

- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha 

d'estar indicada als plànols de muntatge.  

 

Enllaç per perllongació:  

- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la 

determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge.  

- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a 

mínim fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el 

recolzament es indirecte.  

 

Enllaç per cavalcament:  

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària 

equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la 

determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  

 

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per 

càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de l'annex 12 de l'EHE-08. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 

garantir la unió entre aquest i la bigueta.  

Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el 

moment negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols 

de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.  

Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40 mm sobre 

biguetes o peces d'entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50 mm sobre d'altres tipus de 

peces d'entrebigat.  

La secció transversal del sostre ha de complir:  

- Peces resistents: h > c/8  

- Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6  
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h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat  

c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça.  

Toleràncies d'execució:  

- Separació entre eixos: ± 10 mm  

- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm  

 

BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:  

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-

08:  

- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm  

- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 

59.2 de l'EHE-08. 

Les biguetes s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé, amb 

l’intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat extremes. 

La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense 

cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.  

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  

Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. 

Han d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge. Els puntals 

s'han de travar en dues direccions perpendiculars. 

En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit 

els apuntalats. 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill. 
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Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el 

moment del formigonat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de 

recolzament, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 

criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

 

Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

4.32. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. S'han considerat els 

materials següents:  

- Plaques de poliestirè extruït  

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb morter  

- Amb adhesiu  

- Fixades mecànicament  

- Amb emulsió bituminosa  

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a 

aquests mitjançant volanderes de plàstic  

- Sense adherir  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.)  

- Neteja i preparació del suport  

- Col·locació de l'element  
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CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de 

tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 

trencajunt. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 

amb el connector de la paret.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 

làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista 

de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 

segellats amb cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació: <= 70 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. El suport ha de ser net. L'aïllament s'ha de 

protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir 

d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè 

s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries 

perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor.  
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PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O 

PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat 

del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.33. Teulada amb teula àrab ceràmica 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o 

subministrades pel promotor. S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab col·locada amb morter  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents  

- Col·locació de les peces per filades  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. Les esquenes d'ase, els aiguafons i les 

vores han de quedar alineats longitudinalment.  

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de 

tenir un color uniforme.  

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i 

alineades en l'altra direcció.  
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El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).  

Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades 

per tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la 

vora de l'assentament de les peces.  

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de 

quedar fixades.  

Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm  

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior): >= 7 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

o Teula àrab: ± 20 mm  

o Teula plana o romana: ± 10 mm  

- Alineació entre dues teules consecutives:  

o Teula àrab: ± 10 mm  

o Teula plana o romana: ± 5 mm  

- Alineació de la filera:  

o Teula àrab: ± 20 mm  

o Teula plana o romana: ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm  

 

TEULA ÀRAB:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. Les teules han de 

cavalcar dins del seu encaix.  

Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores: >= 3 cm, <= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcament: ± 5 mm  
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TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  

En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb 

morter.  

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de 

l'extrem superior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes.  

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles  

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció  

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la 

peça  

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en 

origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules  

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta 

de teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les 

alineacions previstes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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4.34. Porta d’acer, obertura reixada o trapa metàl· lica 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. S'han considerat 

els tipus següents:  

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  

- Trapa metàl·lica practicable 

- Obertura reixada 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts  

- Muntatge de les fulles mòbils  

- Eliminació dels rigiditzadors  

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts  

- Neteja de tots els elements  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm  

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm  

PORTA METÀL·LICA, TRAPA PRACTICABLE O OBERTURA REIXADA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, 

seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
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Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 10 mm  

- Nivell previst: ± 5 mm  

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

- Aplomat: ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 

del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PORTA METÀL·LICA O DE FUSTA:  

*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 

características. 

4.35. Base granular de balast artificial, amb estes a i piconatge 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material 

granular.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Aportació de material  

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada  

- Allisada de la superfície de l'última tongada  
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CONDICIONS GENERALS:  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta legalment autoritzada per el tractament d'aquests residus.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501).  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície: ± 20 mm  

- Planor: ± 10 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. No s'ha d'estendre cap 

tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. El contingut 

òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 

resultats dels assaigs realitzats.  

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  

El granulat gros s'ha d'estendre en tongades de gruix entre 10 i 20 cm. Un cop s'hagi 

encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que 

han quedat.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
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La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF.  

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 

retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per 

a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.36. Paviments de formigó 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó amb fibres o sense vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, 

acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura 

superficial. S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres  

 

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines  

- Col·locació del formigó  

- Realització de la textura superficial  

- Protecció del formigó i cura  

 

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas  

- Col·locació del formigó  

- Realització de la textura superficial  

- Protecció del formigó i cura  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. El formigó 

col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Les lloses no han de tenir 

esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF. Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. El gruix del 

paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. La capa ha de tenir el pendent 

especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 

mm.  
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PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08. 

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Planor:  

o En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m  

o En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m  

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura 

pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos impresc indible formigonar en aquestes condicions, 

s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment 

del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
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No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 

aprovat per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 

ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. S'han de disposar junts transversals de formigonament al final 

de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici 

de l'adormiment al front d'avanç. Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests 

junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, 

segons les instruccions de la DF. Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una 

distància del junt més proper >= 1,5 m. S'han de retocar manualment les imperfeccions dels 

llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar 

més d'1 hora.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de 

condicions corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies.  

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
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ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No 

és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta 

unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 

l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

4.37. Arrebossats 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 

drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 

d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. S'han considerat els tipus 

següents:  

- Arrebossat a bona vista  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat a bona vista:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Cura del morter  

- Repassos i neteja final  

 

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport. El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La 

distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. S'han de respectar els 

junts estructurals.  

 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm  

 

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres: <= 150 cm  

 

Toleràncies d'execució per l'arrebossat:  

- Planor:  

o Acabat a bona vista: ± 5 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

o Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

o Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta  
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Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista:  

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm  

 

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua. Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 

aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 

l'execució del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons. Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement 

amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
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Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 

s'hagi adormit.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

 

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 

de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 

amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4.38. Pintat sobre paraments i sostres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. S'han considerat els tipus de superfícies 

següents:  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

 

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures  

- Paraments  

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Tubs  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 

adequat segons la composició de la pintura d'acabat  

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha de tenir el color, 

la brillantor i la textura uniformes. A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin 

protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. Les superfícies d'aplicació han de ser netes i 

sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. El 

sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. No s'admet la utilització de procediments artificials 

d'assecatge.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i 

UNE-EN ISO 8504-3.  

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  

 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. El suport ha d'estar suficientment 

sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% 

en pes. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

145 
 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el 

desenvolupament del perímetre.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix  

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES 

VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que 

configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A  

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.39. Llums industrials amb tubs fluorescents 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 

36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment. S'han considerat els tipus de 

col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

- Suspeses del sostre  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT. Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de 

fixació disposat pel fabricant. Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la 

línia de terra. No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i la lluminària. Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades 

i fent contacte amb aquests. Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts 

previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 

corresponen a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no 

ha d'alterar les característiques de l'element. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió 

disponible amb la de l'equip de la lluminària. Les connexions elèctriques s'han de fer sense 

tensió a la línia.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou en la 

partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.40. Llums estancs amb tubs fluorescents 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casquet, muntat superficialment. S'han 

considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

148 
 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Ha d'estar 

connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. No s'han de transmetre 

esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. Els tubs 

fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. Els 

cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 

corresponen a les especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no 

ha d'alterar les característiques de l'element. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió 

disponible amb la de l'equip de la lluminària. Les connexions elèctriques s'han de fer sense 

tensió a la línia.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou en la 

partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 
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4.41. Mecanismes 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 

elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. S'han 

considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1, 2 ó 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra  

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a 

l'intempèrie o a l'interior.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 

reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellació  

- Connexionat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació  

- Acondicionament dels fils  

 

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Fixació i nivellació  
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CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

 

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 

REGULADORS D'INTENSITAT:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 

en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 

borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca 

muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 

encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 

caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: ± 2%  

 

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Ha de disposar 

d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  
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Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: ± 2%  

 

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 

dificultat. La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. El marc ha de quedar 

sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. La placa ha 

de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. Els tubs han d'entrar a dintre de 

les caixes per les finestres previstes pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre les 

caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. Els tubs han d'entrar perpendicularment a 

les parets de les caixes. En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar 

correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 

mateix pla que el parament acabat. Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat: ± 2%  

 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar 

a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. Ha de quedar fixada 

pels punts de subjecció disposats pel fabricant. Ha de quedar a la cota prevista per tal que la 

tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a 

les especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha 

d'alterar les característiques dels elements. La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les 

indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 

la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002  

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O 

REGULADORS D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 

análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

4.42. Llums d’emergència 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, 

o de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat 

superficialment. S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

- Muntades superficialment a la paret  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge, fixació i anivellament  

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. S'ha de connectar a la 

xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. Ha de 

quedar anivellada en la posició fixada al projecte.  

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm  

 

Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:  

- Aplomat: ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació 

inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con 

lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

- UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  

- UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

- UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

- UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

- UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
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4.43. Extintors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. S'han considerat els 

tipus de col·locació següents:  

- Amb suport a la paret  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament.  

- Col·locació de l'extintor al suport.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm  

 

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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- Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 

amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

4.44. Tubs de polietilè 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40°C  

- Polietilè reticulat (EPR)  

 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 

en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 

donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg 

del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

 

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 

reticulat)  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  
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- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 

del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:  

 Polietilè densitat alta Polietilè densitat mitjana i baixa 

A 0ºC <= 50 x Dn    <= 40 x Dn 

A 20ºC <= 20 x Dn    <= 15 x Dn 

Taula 4. Radis de curvatura per al polietilè 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal.  
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta:  

o Trams verticals: DN x 20 mm  

o Trams horitzontals: DN x 15 mm  

 

- Tub polietilè densitat baixa:  

DN (mm) Trams verticals (mm) Trams horitzontals (mm) 

16 310 240 

20 390 300 

25 490 375 

32 630 480 

40 730 570 

50 820 630 

63 910 700 

Taula 5. Distància entre suports 
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- Tub polietilè reticulat:  

DN (mm) Distància entre suports (m) 

Tram vertical Tram horitzontal 

16 – 20  1,0 0,5 

25 – 75  1,3 0,6 

90 – 110 1,7 0,8 

125 – 200 1,9 0,9 

Taula 6. Distància entre suports 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 

seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 

primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra:  

- Polietilè extruït: >= 5 cm  

- Polietilè reticulat: >= 10 cm  

 

Gruix del reblert (sense trànsit rodat):  

- Polietilè extruït: >= 60 cm  

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  

 

Gruix del reblert (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 

han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm.  
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer 

la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 

elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets. Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems 

oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 

sobre el terreny.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. En les unions encolades l'adhesiu 

s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 

d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. El tub s'ha d'encaixar 

sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 

pressió adequada per a fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte.  
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. Els tubs 

s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 

unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls 

i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar.  
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.45. Tubs d’acer galvanitzat 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", 

col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 

en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 

donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg 

del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  
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CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de 

col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 

roscats o soldats).  

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 

enllaç de con elàstic de compressió.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 

del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.  

Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar 

el suport al tub.  
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La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

Diàmetre nominal Distància entre suports (m) 

Tram vertical Tram horitzontal 

1/8’’  2 0,8 

1/4’’ 2,5 1 

3/8’’ 2,5 1,8 

1/2’’ – 3/4’’ 3 2,5 

1’’ 3 2,8 

1’’ 1/4 – 1’’ 1/2 3,5 3 

2’’ 4,5 3 

2’’ 1/2 4,5 3,5 

3’’ 4,5 4 

4’’ – 5’’ 5 5 

6’’  6 6 

Taula 7. Distància entre suports 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 

el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 

han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm.  
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l’especificat en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 

tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 

greixos i, finalment, aigua. En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer 

un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment 

adequat. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. L'amplària de la 

rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. Els tubs 

s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons de la 

rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). Les canonades 

i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 

l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 

unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. En les 

instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 

especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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4.46. Vàlvules d’esfera manual roscades 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. S'han considerat els tipus de col·locació 

següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs  

- Preparació de les unions amb cintes  

- Connexió de la vàlvula a la xarxa  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han 

de quedar alineats. Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de 

ser estanques a la pressió de treball. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en 

condicions de funcionament. La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix 

d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

 

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal. La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar 

el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb 

el centre del pericó. La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària 

perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans 

de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 

protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.47. Filtres 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. L'execució de la unitat d'obra inclou 

les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 

instal·lació. Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 

desmuntatge i manteniment. Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. El pes 

de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. Les unions han de ser estanques. El sentit 

de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
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Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 'enroscada, 

en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. L'estanquitat de les unions 

embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts 

expressament aprovats per aquest. El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que 

les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. La 

seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Les connexions a la xarxa 

de servei es faran un cop tallat el subministrament.  

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

 



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

169 
 

4.48. Bombes centrífugues 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes centrífugues, de tipus auto-aspirant, monobloc o normalitzades segons DIN, 

muntades. S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la bomba a una bancada  

- Connexió a la xarxa de fluid a servir  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 

d'alimentació elèctrica.  

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 

boques corresponents.  

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 

30°. Les reduccions que siguin horitzontals s'han d e fer excèntriques i han de quedar 

enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  

La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. La 

subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els 

forats que porta a la seva base. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la 

bomba.  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

La distància entre la bomba i la paret ha de ser suficient perquè pugui girar el cos de la 

bomba, un cop desmuntada la seva subjecció.  
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MUNTADES EN PERICÓ:  

La separació entre la bomba i les parets del pericó ha de ser suficient perquè pugui girar el 

cos de la bomba un cop desmuntada la seva subjecció. La posició ha de ser la reflectida a la 

DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 

convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE-EN 23661:1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las 

bancadas y de su instalación. 

4.49. Elements auxiliars per vàlvules i bombes 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 

1000 mm muntats en pericó de canalització soterrada. L'execució de la unitat d'obra inclou 

les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels tubs  

- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar  

- Embridat dels cossos  

- Prova d'estanquitat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Ha de ser 

concèntric amb els tubs. En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus 

cargols i el junt d'estanquitat.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. S'ha de netejar l'interior 

dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

4.50. Aspersors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de distribució d'aigua en forma de pluja, equipats amb un o varis broquets de 

sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió de l'aigua.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja del tub de connexió a la xarxa  

- Preparació de les unions  

- Connexionat a la xarxa amb ràcord de pressió  

- Fixació al terreny  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per 

la DF. La fixació al terreny ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui 

moure.  
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Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell 

s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast. 

L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no 

ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques 

tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.  

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 

l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.   

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.  

Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.51. Mòduls fotovoltaics 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de 

suport. S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge dels suports  
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- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició i la orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 

indicada per la DF. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del 

fabricant i dels reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 

d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura. 

L’estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 

sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. L’estructura de suport ha de 

poder dilatar lliurement sense provocar tensions als mòduls de captació solar.  

Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris 

de fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per 

tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.  

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 

ombra sobre els captadors.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han 

de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb 

un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 

d'acord amb la reglamentació vigent. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar 

en tensió, fora dels punts de connexió. Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques 

dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la instal·lació.  
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Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar 

esforços recíprocs.  

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han 

d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 

tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al 

projecte.  

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que 

ja estan col·locats.  

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE. 
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- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

4.52. Inversors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de consum, 

col·locats. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Execució de les connexions elèctriques  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 

d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han 

de ser accessibles. Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les 

descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de 

provocar esforços recíprocs.  

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
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Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que 

les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a 

les especificades al projecte.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

4.53. Regulador de càrrega 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regulador de càrrega amb control del procés de càrrega i de descàrrega de la bateria, 

col·locat. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Execució de les connexions elèctriques  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 

d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han 

de ser accessibles. Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les 

descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de 

provocar esforços recíprocs.  

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que 

les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a 

les especificades al projecte.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
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Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

4.54. Acumulador elèctric 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Acumulador elèctric tipus estacionari de plom-àcid, amb electròlit tipus gelatinós, regulat per 

vàlvula de seguretat (VRLA), amb l’àcid sulfúric fixat al gel.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Execució de les connexions elèctriques  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 

d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques 

d'acord amb la reglamentació vigent.  
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Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de 

provocar esforços recíprocs.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

La màxima profunditat de descàrrega (referida a la capacitat nominal de l’acumulador) no 

excedirà el 80% en instal·lacions on sigui previsible que descàrregues tan profundes no 

siguin freqüents. 

Es protegirà, especialment contra les sobrecàrregues, a les bateries amb electròlit gelificat, 

d’acord amb les recomanacions del fabricant. 

La capacitat inicial de l’acumulador serà superior al 90% de la capacitat nominal. En 

qualsevol cas, es seguiran les recomanacions del fabricant per a aquelles bateries en les 

quals sigui necessària una recàrrega inicial. 

L’autodescàrrega de l’acumulador a 20º, no excedirà el 6% de la seva capacitat nominal per 

mes. 

L’acumulador s’instal·larà seguint les instruccions del fabricant. En qualsevol cas, s’haurà 

d’assegurar el següent: 

- L’acumulador es situarà en un lloc ventilat i amb accés restringit. 

- S’adoptaran les mesures de protecció necessàries per evitar el curtcircuit accidental 

dels terminals de l’acumulador, per exemple, mitjançant cobertes aïllants. 

 

Cada bateria, o vas, haurà d’estar etiquetat, al menys, amb la següent informació: 

- Tensió nominal (V) 

- Polaritat dels terminals 

- Capacitat nominal (Ah) 

- Fabricant (nom o logotip) i núm. de sèrie 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que 

les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a 

les especificades al projecte.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

- UNE-EN 50.272-2 per a bateries estacionaries 

4.55. Generador elèctric 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Generador elèctric de fins a 1850 kVA, per a 220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, 

amb motor diesel, sistema de funcionament manual o automàtic, instal·lat. L'execució de la 

unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge  

- Connexionat i posada en marxa 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 
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4.56. Tallacircuits amb fusibles cilíndrics  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per 

a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. S'han considerat els tipus de col·locació 

següents:  

- Muntat superficialment  

- Fixat a pressió  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellació  

- Connexionat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. La 

seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a 

l'esquema com al lay-out.  

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  

Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la 

placa de la base del quadre mitjançant visos. Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar 

muntat sobre el perfil simètric instal·lat a l'interior d'un quadre.  

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació 

inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.57. Tallacircuits de ganiveta  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 

630 A, amb base grandària “0”. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del 

quadre mitjançant visos.  

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 

a l'esquema com al lay-out.  

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Verticalitat: ± 2 mm  

 

 

 



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

183 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent. La manipulació 

dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació 

inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.58. Interruptors diferencials  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. S'han contemplat els 

següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN  

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics  

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible 

de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 

exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 

d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 

s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 

a fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 

s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O 

PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I 

PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 

a fer les connexions.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 

caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 

disposat per a tal fi. Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós 

ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments.  

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió.  

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l'interruptor.  

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 

DT. 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. Quan la secció dels 

conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y 

análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 

CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

- UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente 

diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 

domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
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- UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O 

PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I 

PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

4.59. Interruptors magnetotèrmics  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 

bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 

tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 

protegits. S'han considerat els tipus següents:  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació  

- Connexionat  

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han 

de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no 

ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 

caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 

disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base 

aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels 

punts disposats a tal fi pel fabricant.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals 

exigides en les normes.  
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Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT.  

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments.  

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió.  

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l'interruptor. S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a 

les especificades a la DT.  

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. Quan la secció dels 

conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació 

inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002  

 

PIA: 

- UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

- UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  
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- UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  

- UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

- UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos.  

 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

- UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

- UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. 

4.60. Piquetes de connexió a terra  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. S'han 

considerat els elements següents:  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexionat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. La situació en el terreny ha 

de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 

dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de 

fusió, etc.  

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics.  

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.61. Punt de connexió a terra col·locat  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 

estanca, col·locat superficialment i connectat. L'execució de la unitat d'obra inclou les 

operacions següents:  

- Replanteig  

- Col·locació, instal·lació i anivellament  

- Connexionat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Han d'estar dissenyats de manera 

que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 

persones i el seu entorn.  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 

en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
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Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 

terra corresponent.  

Ha de ser combinat amb el born principal de terra. Ha de ser mecànicament segur. Ha 

d'assegurar la continuïtat elèctrica. Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de 

posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o 

conjunt d’elèctrodes.  

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a 

les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 
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4.62. Caixa per a quadre de distribució col·locada  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou 

les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La 

posició ha de ser la fixada a la DT. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 

connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.63. Conductors de coure nu  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. S'han considerat els 

tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament  

- Connexionat a presa de terra  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 

sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 

dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements 

combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions: <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 

mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 

conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.64. Safates plàstiques  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, de 60x400 mm de dimensions màximes, 

muntada. S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- Fixada amb suports  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació  

- Tallat en curves i cantonades  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades al 

parament amb tacs de PVC i visos.  

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 

mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la 

distància entre dos recolzaments.  

Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.  

Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Els conductors han d'anar fixats al suports tele-rails, i aquests han d'anar collats a la 

canalització amb separadors d'acer galvanitzat. Els tele-rails i els separadors han de complir 

les especificacions fixades als seus plecs de condicions.  

Distància entre les fixacions: <= 2,5 m  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Desploms: <= 1%, <= 30 mm  

 

FIXADA AMB SUPORTS: 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 

conseqüència dels retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002  

4.65. Tubs flexibles i curvables no metàl·lics  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. S'han considerat 

els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats  

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior  

- Tubs de material lliure d'halògens  

- Tubs de polipropilè  

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior  



Projecte instal·lació solar fotovoltaica per a un sistema de bombes de reg. Plec de Condicions 

195 
 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats  

- Tubs col·locats sota paviment  

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub  

- L'estesa, fixació o col·locació del tub  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i 

l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

 

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. (Recobriment 

de guix: >= 1 cm) 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 

amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. El tub no pot tenir 

empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 

caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius: <= 3  

Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm  

Fondària de les rases: >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm  
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Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 

la DF.  

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 

aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 

la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva 

col·locació. La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 

garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.). Sobre la canalització s'ha 

de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 

etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals 

quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les 

pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 

Requisitos generales.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

- UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

4.66. Tubs rígids no metàl·lics  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  

- Muntat superficialment  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub  

- Estesa, fixació i curvat  

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 

accessoris  

- Comprovació de la unitat d'obra  

- Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 

roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades 

s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. Les unions que no puguin anar 

directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. L'estanqueïtat dels junts s'ha 

d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 

mateix sistema.  

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. Sobre la canalització s'ha de col·locar una 

capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases: >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 

corrosió i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals: <= 60 cm  

- Trams verticals: <= 80 cm  

 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm  

Distància entre registres: <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius: <= 3  

Penetració del tub dins les caixes: 1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 

la DF.  

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 

aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en 

la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. S'ha de 

comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 

a la DT del projecte. Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva 

instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 

conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 

Requisitos generales.  

- UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  
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4.67. Caixa de derivació rectangular col·locada  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou 

les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La 

posició ha de ser la fixada a la DT. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 

connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 20 mm  

- Aplomat: ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

4.68. Tancament metàl·lic  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 

electrosoldada. S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reixat amb malla de torsió senzilla  

- Porta formada per perfils metàl·lics, malla de torsió, mecanismes i muntants de 

suport.  
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S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  

- Ancorat a l'obra  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixat:  

- Replanteig  

- Col·locació de l'element  

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra  

- Col·locació dels elements que formen el reixat  

- Tesat del conjunt  

 

Porta:  

- Replanteig  

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a 

obres de fàbrica  

- Muntatge de la porta  

- Falcat provisional  

- Neteja i protecció  

 

REIXAT  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 

nivells previstos. Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del 

terreny.  

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 

aquestes bases que no han de quedar visibles.  

Llargària de l'ancoratge dels suports:  

- Alçària 1,5 m: >= 3 cm  

- Alçària 1,8 o 2 m: >= 30 cm  

 

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre suports:  

o Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm  

- Replanteig: ± 10 mm  
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- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat: ± 5 mm  

 

 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i 

a les cantonades. Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  

Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m  

Nombre de cables tensors: 3  

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7  

PORTES:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Ha d'estar aplomada i al nivell previst. No ha de 

gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment s'ha d'ancorar per mitjà de daus de formigó. Aquestes bases d'ancoratge no 

han de quedar vistes. Alhora s'ha d'ancorar als tancaments laterals per mitjà d'ancoratges 

galvanitzats.  

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  

Distància entre els ancoratges del parament: <= 60 cm  

Ancoratge del bastiment als fonaments: >= 35 cm  

Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 40 cm  

Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm  

Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 10 mm  

- Nivell: ± 3 mm  

- Aplomat: ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
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PORTES 

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins 

que quedi ben travat. Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb 

soldadura.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REIXAT  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

PORTES:  

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

4.69. Regates  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment 

amb morter o guix. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat de les regates  

- Obertura de les regates  

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates  

- Tapat posterior amb morter o guix  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. Ha de ser recta. Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el 

parament de la paret.  

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 

de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de 

la regata. Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  
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No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. La 

situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-

SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 10 mm  

- Fondària: + 0 mm, - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 

peces. Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 

fixats. No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la 

instal·lació introduïda.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

4.70. Formació d’encast i collat de petit element  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 

d'instal·lació, collat amb guix o morter. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents:  

- Replanteig i marcat dels forats  

- Obertura dels forats  

- Col·locació del caixetí o mecanisme  

- Fixació i tapat del forat que resta  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en 

condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. El 
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forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 

paret.  

Fondària: <= 1/2 gruix de la paret  

Separació als brancals: >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 10 mm  

- Fondària: + 0 mm, - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.  

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'encast realment realitzat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

Girona, agost de 2009 

 

Eduard Batllori Alvarez 

 




