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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte del plec 

L’objecte d’aquest document és establir les condicions i disposicions tècniques 

necessàries que ha de reunir el present projecte per tal que es pugui dur a terme la seva 

execució. 

Les condicions administratives i econòmiques venen fixades pel plec de condicions del 

projecte executiu original i no es veuran modificades en aquest  projecte. 

 

1.2. Documents contractuals i informatius 

La descripció d’aquest projecte es realitza mitjançant els següents documents que el 

constitueixen: Memòria, Plànols, Plec de condicions, Estat d’amidaments i Pressupost. 

S’entén per documents contractuals, aquells que s’incorporen al contracte i que són 

d’obligat compliment, amb excepció de les modificacions degudament autoritzades. 

Aquests documents són els Plànols, el Pressupost i el Plec de condicions. 

La resta de documents, la Memòria i l’Estat d’amidaments, es consideren de caràcter 

informatiu. 

 

1.3. Compatibilitat entre documents 

En cas de contradicció o incompatibilitat entre algun dels documents del present 

projecte, s’estableix un ordre de prioritat prenent com a primer document de referència 

els Plànols, seguit de l’Estat d’amidaments, la Memòria, el Plec de condicions i finalment 

el Pressupost. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

SISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de 

l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament 

estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 

normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB 

SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

2.1. FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran 

les càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta 

classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també 

són conegudes com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes 

s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, 

dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. 

Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates 

aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 

lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

 

· Normes d’aplicació 

 Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

 Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 1247/2008. 

 Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 

997/2002. 

 Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 

construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

 Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 

2605/1985. 

 Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

 Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la 

central. BOE. 8; 09.01.96. 

 UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 



Projecte de canvi d’una fonamentació i contenció de terres d’un edifici Plec de condicions 
 

4 
 

2.1.1. SABATES CONTINUES 

Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a 

fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de 

mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia 

sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 

estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 

dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-

C, punt 4.1.2.  

· COMPONENTS 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, 

de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 

dels capítols següents: formigó, aigua i llots. 

· EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a 

l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE 

DB SE-C, punt 3.  

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata 

contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions 

de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas 

contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es 

perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 

Fases d’execució 

El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. 

La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals 

alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 

regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap 

cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats. 
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Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin 

en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 

d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del 

formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les 

armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de 

formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara 

superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 

separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior 

i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient 

col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment 

horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 

profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se 

juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-

les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el 

fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 

Control i acceptació 

La unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 

Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 

5cm). 

· AMIDAMENT I ABONAMENT 

 ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del 

terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 

necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

 Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, 

incloent tall, col·locació i despunts. 

 m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a 

excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats. 

 m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació 

especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 

retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 

 m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor 

determinat, de formigó de resistència o dosatge especificats, posat en obra. 
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2.1.2. SABATES AÏLLADES 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a 

fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis 

d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten 

esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda 

fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

· COMPONENTS 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, 

de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 

dels capítols següents: formigó, aigua i llots. 

· EXECUCIÓ 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a 

l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes 

dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de 

treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny 

amb el possible descalç del fonament. 

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 

regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap 

cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. 

Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran 

suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 

lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 

terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates 

no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó 

armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. 
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Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les 

armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 

l’engraellat superior. És  convenient col·locar també separadors a la part vertical de 

ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a 

terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del 

ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 

· AMIDAMENT I ABONAMENT 

 m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del 

terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No 

s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

 Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, 

incloent cort, col·locació i despunts. 

 m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a 

excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades. 

 m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació 

especificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 

retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 

 m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor 

determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
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2.1.3. MURS DE CONTENCIÓ 

Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de 

nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a la que permetria la 

resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions 

admissibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat 

o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 

· COMPONENTS 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, 

de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, 

elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 

Característiques tècniques mínimes 

Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxús 

acrílics, resines o polièster) i productes de segellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 

Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa 

filtrant o àrids de reblert o una capa drenant.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 

dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, 

separadors, segelladors, aigua, formigó i llots. 

· EXECUCIÓ 

L’execució del mur de contenció s’iniciarà amb la realització de la sabata correguda sota 

el mur deixant les armadures d’espera i longituds de solapament adients.  

Quan en el mur de contenció s'hi encasti un forjat, el congreny de coronació, que pertany 

també al forjat, es formigonarà al mateix temps en que s'executi aquest forjat. 

 El replè del trasdós dels murs de contenció s'executarà un cop realitzades totes les 

estructures incidents, 15 dies després de formigonar la última estructura. D’aquesta 

manera es garanteix que el formigó assoleixi un 75% de la seva resistència. 
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Condicions prèvies 

Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els 

conductes que creuin el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense 

tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà 

a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de 

recolzament de la fonamentació respecte a la superfície no haurà de ser menor a 80 cm, 

excepte en murs de molt poca alçada. Es comprovarà la transmitància tèrmica màxima 

exigida al mur per formar part de la evolvent tèrmica segons el CTE DB HE1. 

 

 

Fases d’execució 

En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm 

d’espessor. 

Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. 

de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats 

segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si 

el trasdossat es formigona contra el terreny. 

Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i 

compactant-se per tongades de   50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, 

de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. 

En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes 

de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al 

descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de 

contracció, juntes verticals per disminuir els moviments reològics i d’origen tèrmic del 

formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies 

màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials segelladors adequats que 

s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-

3 cm d’espessor. 

Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur 

mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la 

humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 

Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura 

asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela 

asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE 

DB HS 1. 
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Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix 

una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es 

realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida 

d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 

 

Control i acceptació 

Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 

Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 

Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 

2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part 

superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. 

Drenatge del mur. 

Conservació fins a la recepció de les obres. No es col·locaran càrregues, ni circularan 

vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 

S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 

 

· AMIDAMENT I ABONAMENT 

 ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, 

el material per impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, 

l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 

 m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional 

d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels 

paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 

operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 

 Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
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