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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. GENERALITATS 

1.1 OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 

1.1.1 Objecte 

El present Plec de Condicions Generals té per objecte en primer lloc estructurar 

l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials 

a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució 

de l’obra, i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els 

amidaments i abonaments de les obres. 

Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del 

Contractista. 

1.1.2 Àmbit d’aplicació 

El present plec és d’aplicació per a l’execució de les obres necessàries per a la 

construcció del present “Projecte constructiu per a renovació de la xarxa d’ aigua 

potable de Palau-Solità i Plegamans”, així com de les obres accessòries 

necessàries per a la seva posada en funcionament. 

1.1.3 Documents que defineixen les obres 

Els documents que defineixen les obres són els que estan inclosos en el Projecte: 

memòria, plànols, plec de condicions, pressupost i annexes.  

1.1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

D’una manera no limitativa i respectant sempre les clàusules que s’estableixin al 

contracte principal, els documents contractuals del projectes a redactar són: 

1.- El Plec de Prescripcions Tècniques 

2.- Els Plànols 

3.- Els Quadres de Preus número 1 i número 2. 

4.- Memòria 

Davant possibles discrepàncies entre els documents contractuals, documents tècnics 

i projectes redactats, seran d`aplicació les prescripcions més restrictives, les que 

comportin major qualitat a les obres i les que permetin una major flexibilitat i posterior 

explotació de les obres.  

Dins d’un mateix document serà sempre d’aplicació la condició més restrictiva. 

1.1.5 Instruccions, normes i disposicions aplicable s 

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

contingudes en aquest Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no 

limitatiu, es relacionen, o les que les substitueixin o completin en un futur. 

En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, la 

direcció d’Obra amb la conformitat de la Supervisió d’Obra tindrà la facultat de 

determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de la condició més 

restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

LLEIS 

• Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 

3/2011 del 14 de novembre. 

• Llei de bases de contractes de l'Estat. Decret 923/1965 de 8 d'abril. 

• Modificació parcial de la Llei de bases dels contractes de l'Estat. Llei 5/1973, 

de la Prefectura de l'Estat de 17 de març de 1973. 

• Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 

• Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de 

l'Estat. Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

• Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

• Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques i disposicions 

complementàries, aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de 

febrer de 1951. 
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• Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres 

públiques, aprovat per Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 

• Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre 

Ministerial de 9 de març de 1971. 

• Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre 

Ministerial de 28 d’agost de 1970. 

• Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres 

públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre 

• Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit en abocador. 

• Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 

12 de juny de 1989. 

• Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), 

de 13 de maig de 1992. 

• Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de 

setembre de 1989. 

• Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció 

definitiva d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. Ordre circular 309/90 CyE sobre 

fites d’aresta. 

• Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 

1989. 

• Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament,  

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 

1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 

pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

 

 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment 

d'aigua. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó 

en les obres de construcció. RB-90. 

• Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. 

RL-88. 

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

• Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment 

per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

•  “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX). 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. 

PG-4. 

NORMES I INSTRUCCIONS 

• Instrucció per a la recepció de ciments. RC-08. 

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

• Instrucció del formigó estructural. EHE-08 

• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, 

EHPRE-72. 

• Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i 

del Ciment. EM-62. 

• Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 

• Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
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• Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

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

• Norma de construcció sismoresistent. NCSR-02. 

• Normes U.N.E. 

• U.N.E.-14010 Examen i qualificació de soldadors 

• Normes N.L.T. 

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

Materials). 

• Normes A.S.T.M: C-76M; C-497M; C-655M; C-361M; C-923M; C-478M; C-

443M 

• Normes NFA: 49150; 49402; 49170; 49711 

• API 5L 

• Normes DIN: 1626; 2605.N-5D; 2605.N-3D; 2448 

• Normes BS: 3601; 534 

• UNI 6363 

• Normes AWWA: C 200; C208-83 

• Normes A.S.M.E. 

• Normes A.N.S.I. 

• Normes C.E.I. 

• Normes N.B.E.: 

� CT-79 Condicions tèrmiques en els edificis. 

� AE 88 Accions en la edificació. 

� CA-88 Condicions acústiques en els edificis. 

� FL-90 Murs resistents de fàbrica de totxo. 

� QB-90 Teulats amb materials bituminosos. 

• CPI-96 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

• Normes N.B.E.-M.V.: 

� 102. Acer laminat per estructures d’edificació. 

� 103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per l’edificació. 

� 104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 

� 105. Roblons d’acer. 

� 107. Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 

� 108. Perfils buits d’acer per estructures d’edificació. 

� 109. Perfils conformats d’acer per estructures d’edificació. 

� 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en 

l’edificació. 

� 111. Plaques i panells de xapa conformada d’acer per 

l’edificació. 

• Normes N.T.E.: 

� Façanes. Particions. 

� Revestiments. 

� Instal·lacions. 

� Estructures. 

� Condicionament del terreny. Fonaments. 

� Teulats. 

• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

• Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, 

de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

• Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 
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• Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

REGLAMENTS 

• Reglament d'estacions de transformació d'energia elèctrica. 

• Reglament de recipients a pressió. 

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

Novembre. 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió. I.T.C. Actualitzat per el Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 

• Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta 

sanitària. IT-IC. 

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

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 

posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin 

com a tals fins i durant el termini de les obres. 

Així mateix, l’Adjudicatari restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, 

Plecs o Normes de tota índole promulgades per l'Estat, de l'Autonomia, dels 

Ajuntaments i d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a 

realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, restant a la decisió 

del Supervisor d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre 

aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més 

restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

1.1.6 Inscripció i senyalització de les obres 

El Contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec cartells a obra en nombre, model, 

dimensions i inscripció necessaris per al correcte desenvolupament de les obres, o 

segons indiqui el Director de les obres. 

El Contractista no podrà instal·lar a obra ni als terrenys ocupats per a l’execució 

d’aquestes, cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 

Únicament podrà instal·lar un (1)  cartell propi a efectes exclusius d’acreditar que les 

obres són efectuades per ell. El model, mida i inscripció d’aquest cartell haurà de ser 

prèviament aprovat pel Director de les obres. 

També el Contractista restarà obligat a senyalitzar les obres objecte del contracte, 

utilitzant quan existeixin, les corresponents senyals vigents establertes pel Ministeri, 

Ajuntament ò Entitat corresponent. 

1.2 DISPOSICIONS GENERALS 

1.2.1 Direcció d’Obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte dels projectes, així com 

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions seran establertes per el 

Promotor de l’obra.  La Direcció d’Obra designada per el Promotor de l’obra, serà 

encapçalada per un tècnic designat com a Director d’Obra.  

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

Director d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme l’Adjudicatari. 

Seran base per al treball del Director d’Obra per a cada actuació: 

Els Plànols del projecte. 

El Plec de Prescripcions Tècniques. 

Els Quadres de Preus. 

El preu i termini d'execució contractats. 

El Programa de Treball formulat per l’Adjudicatari i acceptat per la Propietat. 
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Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 

Impulsar l'execució de les obres per part de l’Adjudicatari. 

Assistir a l’Adjudicatari per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

Formular amb l’Adjudicatari l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

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

l’Adjudicatari. 

Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives 

que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d’Obra, correspongui formular a 

l’Adjudicatari als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 

l'obra. 

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

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 

seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les 

condicions prescrites, ordenar a l’Adjudicatari la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

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

necessàries o convenients. 

Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli l’Adjudicatari. 

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part de l’Adjudicatari, 

d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat. 

Establir amb l’Adjudicatari documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

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

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

resultats del control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de 

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

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

Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la recepció per part de la Propietat. 

L’Adjudicatari haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra 

per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de 

control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives complementàries 

reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre 

l’Adjudicatari per a facilitar la realització de les expressades funcions i de les normatives 

que seran d'obligat compliment per l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries 

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

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

executar les decisions del Director d’Obra i establir documentació formal de constància, 

conformitat o objeccions. 

El Supervisor d’Obra i/o Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que 

al seu criteri no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 
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1.2.2 Adjudicatari 

1.2.2.1 Personal de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què 

disposarà en cada obra abans de l’inici dels treballs. 

El Director d’Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, 

exigirà a l’Adjudicatari l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o 

mitjans auxiliars. L’Adjudicatari restarà obligat al seu compliment sense que se’n 

pugui derivar cap increment econòmic ni modificació del termini d’execució. Això 

s’estén en les mateixes condicions a qualsevol part de l’obra que estigui 

subcontractada. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a l’Adjudicatari: 

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, 

per a lliurar a l Promotor de l’Obra el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i 

característiques de l’obra executada” un cop acabats els treballs. 

1.2.2.2 Subcontractes. 

Cap part de l'obra contractada per l’Adjudicatari, podrà a la seva vegada ser 

subcontractada sense l’autorització expressa del Director d’Obra i comunicació prèvia 

al Supervisor d’Obra. 

Les sol·licituds per a cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per 

escrit i acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha 

d'encarregar de la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i 

equipada per a la seva execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del 

Supervisor i del Director d’Obra, sigui necessària per a garantir l’execució i qualitat 

exigida en aquest Plec. 

El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada per l’Adjudicatari, de tots i 

cadascun dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les 

obres objecte d’aquest Plec. 

L'acceptació del subcontracte no rebaixarà a l’Adjudicatari de la seva responsabilitat 

contractual. 

S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que 

s'estableixin al contracte. 

Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al sotscontractista la informació 

que s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, 

abonament i control de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho a 

l’Adjudicatari sense que sigui necessària l’aprovació d’aquest. 

1.2.2.3 Subministraments industrials 

Totes i cadascuna de les comandes realitzades als diferents industrials hauran de ser 

aprovades per la Direcció d’Obra. Per a tal efecte, i previ a la contractació, s’haurà de 

facilitar el document de comanda on figurarà, entre altres: 

Especificacions tècniques generals. 

Especificacions tècniques particulars. 

Materials de construcció. 

Sistemes de protecció contra la corrosió. 

Proves en fàbrica. 

Documentació tècnica del fabricant (Catàleg dels productes subministrats, 

especejament d’aquests, instruccions de muntatge i de manteniment, etc.) (3 

còpies). 

Garanties. 

L’Adjudicatari presentarà a la Direcció d’Obra vàries propostes que compleixin les 

especificacions del projecte per a que pugui seleccionar la més adequada. 

Tots i cadascun dels industrials subministradors en aquesta obra hauran de 

presentar un document acreditatiu de les característiques del material subministrat, 

de la idoneïtat de les condicions d’instal·lació dels seus productes, comprometent-se 
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a realitzar el nombre de visites a obra que estimi necessàries per tal de poder 

certificar que l’instal·lador, homologat per aquest, compleix les prescripcions exigides 

al material subministrat. 

Tant el fabricant com l’instal·lador dels productes subministrats a l’obra, garantiran la 

qualitat del seu producte com la instal·lació d’aquest, respectivament, davant 

qualsevol defecte de fabricació o instal·lació durant un termini no inferior als deu (10) 

anys, fent-se càrrec de les despeses originades per la substitució, total o parcial, o 

modificació del producte defectuós. 

El no acompliment del procediment anterior podrà comportar la no acceptació del 

producte subministrat i en casos excepcionals, la penalització de fins a un cinquanta 

(50) per cent de l’import d’execució material del producte subministrat. 

L’Adjudicatari estarà obligat a presentar les diferents certificacions de qualitat dels 

subministradors, certificacions que es verificaran presentant còpia del document 

acreditatiu expedit per l’organisme competent, i on figurarà explícitament la norma 

que compleix el producte subministrat. Per altra banda també es valorarà 

positivament la possessió de la certificació de qualitat com empresa. 

Pel que fa referència al material a subministrar, es detallaran els complements i les 

opcions possibles de cadascun d’ells amb el detall de la funcionalitat de cadascuna 

d’elles. 

1.2.3 Materials 

1.2.3.1 Condicions generals. 

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

s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d’Obra prèvia conformitat 

del Supervisor d’Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o 

sense estar aprovats pel Director d’Obra, serà considerat com a defectuós o i fins i 

tot rebutjable.  

1.2.3.2 Normes oficials. 

Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 

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

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

les derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu 

acord. 

1.2.3.3 Control de qualitat. 

L’Adjudicatari presentarà per a la seva aprovació , un Pla d'Autocontrol de la Qualitat 

(P.A.Q.) amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, 

passarà a ser contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les 

condicions establertes en el present Plec, i en qualsevol cas sempre haurà de 

complir totes les normatives vigents i d’aplicació a l’obra executada. El P.A.Q. l’haurà 

de dur a terme l’Adjudicatari sota la seva responsabilitat.  

Mensualment el Contractista haurà de presentar a la D.O. un  informe on es recullin 

tots el assajos i els seus resultats.  

Per una altra banda, la D..O. es reserva el dret de reclamar en qualsevol moment tots 

aquells resultats d’assajos que vulgui, i podrà realitzar un seguiment de l’execució de 

l’esmentat P.A.Q. sense requeriment previ al Contractista. 

Qualsevol modificació de P.A.Q. que requereixi el Contractista per modificació de 

l’obra executada prevista o qualsevol altre motiu, s’haurà d’avisar amb 15 dies 

d’antelació  a la D.O. i aquesta podrà aprovar-ho o comunicar al Contractista 

el motiu de la denegació. 

Per la realització de les proves i assaigs de control de qualitat el contractista 

proposarà un laboratori acreditat que haurà de ser aprovat per la D.O. La 

documentació del laboratori serà lliurada a la DO per la seva aprovació. 

1.2.3.4 Examen i prova dels materials i subministre s industrials 

No es procedirà a la utilització dels materials ni subministres industrials sense que 

abans siguin examinats i acceptats pel Director d’Obra, o persona a qui delegui, 

segons els P.A.Q. i P.P.I. 

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al 

Director d’Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 



 

 

 

Plec de condicions generals  

 

 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 8 

 

L’Adjudicatari haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat 

suficient de material per assajar. 

L’Adjudicatari té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels 

materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè es pugui 

assegurar el control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin 

coneguts els resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma que 

s'asseguri el manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva 

utilització a l’obra. 

En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no 

tinguessin la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec 

es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Supervisor 

d’Obra o el Director d’Obra donarà ordre a l’Adjudicatari perquè, al seu càrrec, els 

reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per a l'ús 

projectat. 

Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses 

aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 

En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, 

emmagatzematge, etc., dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la 

qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de 

fabricació. 

1.2.3.5 Materials que no compleixen les especificac ions. 

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

aquest Plec, l’Adjudicatari s'atendrà al que determini el Supervisor d’Obra i el Director 

d’Obra conforme al previst en els apartats següents. 

1.2.3.5.1 Materials col·locats en obra (o semielabo rats). 

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

especificacions corresponents, el Director d’Obra ho notificarà a la Supervisió d’Obra 

i a l’Adjudicatari indicant si aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara 

que defectuoses i penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar. 

L’Adjudicatari podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades 

unitats d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme 

amb la penalització imposada. 

1.2.3.5.2 Materials aplegats. 

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

d’Obra ho notificarà a la Supervisió de l’Obra i a l’Adjudicatari, concedint-li a aquest 

un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si passat aquest termini, els 

materials no haguessin estat retirats, el Supervisor d’Obra o el Director d’Obra pot 

ordenar a tercers la seva retirada a càrrec de l’Adjudicatari. 

1.2.3.6 Quadres de Preus. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament 

contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen 

sempre el subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els 

materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte 

acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 

corresponent. 

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 

maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les 

operacions directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei 

de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 

corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 

conservació i manteniment fins al compliment del termini de garantia. 

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 

L’Adjudicatari no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats 

preus sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 

Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i 

exclusivament en el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, 

quan per rescissió o d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. 
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L’Adjudicatari no podrà pretendre la valoració de les mateixes mitjançant una 

descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre. 

Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus 

núm. 2, no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels 

preus assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 

1.2.3.7 Justificació de Preus. 

La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà 

d’obra, materials i maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. 

Aquesta s’ha realitzat en base a unes hipòtesis pel que fa referència a l’execució de 

les unitats d’obra. 

En cap cas l’Adjudicatari tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació 

de la mà d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar 

per la correcta execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb 

les normes dictades pel Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que 

s’hagin comès; i per variació en tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució 

de les diferents unitats d’obra. 

S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, 

col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les 

unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que 

expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 

També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de 

maquinària, transport, mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les 

operacions directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei 

de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article 

corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la 

conservació i manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 

L’Adjudicatari no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats 

preus sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió. 

Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el 

projecte, no poden servir de base a l’Adjudicatari per a reclamar cap modificació dels 

preus assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1. 

1.2.4 Inscripció i senyalització de les obres 

El Contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec cartells a obra en nombre, model, 

dimensions i inscripció necessaris per al correcte desenvolupament de les obres, o 

segons indiqui el Director d’Obra. 

El Contractista no podrà instal·lar a obra ni als terrenys ocupats per a l’execució 

d’aquestes, cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 

Únicament podrà instal·lar un (1) cartell propi a efectes exclusius d’acreditar que les 

obres són efectuades per ell. El model, mida i inscripció d’aquest cartell haurà de ser 

prèviament aprovat pel Director d’Obra. 

També el Contractista restarà obligat a senyalitzar al seu càrrec les obres objecte del 

contracte, utilitzant quan existeixin les corresponents senyals vigents establertes pel 

Ministeri, Ajuntament o Entitat corresponent. 

1.3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1 Programa de Treballs 

L'Adjudicatari haurà de desenvolupar el programa de treballs d’acord a allò 

especificat en el contracte. 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les 

diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. 

També reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis 

parcials d'acabament. Aquesta programació haurà de presentar-se abans del 

començament de les obres. 

El Programa de Treballs també comprendrà: 

• La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de 
l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i 
durades que formaran el programa de treball. 
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• Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, 

inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, 
etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar el compliment del  
programa. 

 
• Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen 

l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en 
compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 
representen les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

 
• Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i 

del conjunt de l'obra. 
 

L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció 
de responsabilitat per part de l’Adjudicatari en cas d'incompliment dels terminis totals 
o parcials convinguts. 

1.3.2 Replanteigs. Acta de comprovació del replante ig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, l’Adjudicatari, conjuntament amb el 

Director d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos 

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

A l'acta s'hi farà constar que l’Adjudicatari, prèviament a la formulació de la seva 

oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la completa 

correspondència en plantes i cotes relatives de les obres definides al Projecte amb la 

forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 

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

la posterior formulació de plànols d'obra. 

Serà obligació de l’Adjudicatari verificar l'altimetria del terreny i de les obres i 

instal·lacions, amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra 

corresponents. Aquesta verificació serà al seu càrrec. 

En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder 

determinar perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè 

pugui determinar-se i ser aprovada l'acta. 

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

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

afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

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

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà a l’Adjudicatari l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme 

l'obra. L’Adjudicatari informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi 

dur-los a terme. El Director d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de 

que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d'executar-los. 

El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 

Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols 

d’aquest projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els 

perfils inclosos en aquest document haurà de comunicar-se per escrit a la Propietat i 

al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast. En cas de no 

presentar-se formalment aquesta, els perfils del terreny original que s'empraran pels 

amidaments seran els d'aquest projecte. 

En cas que a judici del Supervisor o el Director d’Obra o bé de l’Adjudicatari, s’hagin 

d’aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi 

figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que 

inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar 

cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques 

topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà 

els treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra 

defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat per l’Adjudicatari 

sense dret a cap tipus de reclamació. 

El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el 

preu d’excavació, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap increment econòmic 

per aquest concepte. 
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L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el 

Director d’Obra i l’Adjudicatari siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se 

com a vàlids els perfils aportats pel Director d’Obra. 

Un cop signada l'acta per ambdues parts, l’Adjudicatari restarà obligat a replantejar 

les parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels 

plànols o les que li proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades 

o disposades per la Propietat. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, 

els senyals i dispositius necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig 

parcial de l'obra a executar. 

El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre 

aquests replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar 

directament amb l’assistència de l’Adjudicatari, les parts de l'obra que desitgi, així 

com introduir les modificacions necessàries en les dades de replanteig general del 

projecte. Si alguna de les parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests 

replanteigs parcials, i obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, 

havent d’estar-hi indicades les dades que es considerin necessàries per a la 

construcció i posterior amidament de l'obra executada. 

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que 

s'ocasionin al verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a 

càrrec de l’Adjudicatari. 

Serà obligació de l’Adjudicatari la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin 

en el replanteig. 

En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà 

que s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, 

sent a càrrec de l’Adjudicatari les despeses que s'originin. També podrà el Director 

d’Obra suspendre l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a causa 

d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts. 

Quan l’Adjudicatari hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part 

de l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director 

d’Obra per a la seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el 

començament d'aquesta part d'obra. 

1.3.3 Inici de les obres 

L'inici de les obres serà el convingut entre les parts i fixat en l’acta de replanteig. Des 

del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte 

que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament 

de les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 

1.3.4 Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 

de la zona i característiques del terreny i materials, l’Adjudicatari formularà els 

plànols detallats d'execució que el Director d’Obra cregui convenients, justificant 

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 

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

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

formular-se amb suficient anticipació, fixada pel Director d’Obra, a la data 

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

Director d’Obra, que igualment, assenyalarà a l’Adjudicatari el format i disposició en 

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

disposicions adoptades. 

1.3.5 Modificacions de les obres 

L’Adjudicatari estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació en 

el preu, en el termini total i en els parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part l’Adjudicatari podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Supervisió d’Obra per a 

l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret a 

l’Adjudicatari a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, l’Adjudicatari haurà d'assenyalar el 

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

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

com a denegació a la petició formulada. 

1.3.6 Control de Qualitat 

Es realitzaran els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d’obra que a cada 

cas resultin pertinents, tant durant l’obra com després de la seva fi a efectes de 

recepció. 

Els assaigs i les proves del Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.), tant dels 

materials com de les unitats d’obra, es faran en laboratoris especialitzats en la 

matèria i reconeguts oficialment, que podran ser proposats per l’Adjudicatari per a 

que els aprovi la DO, havent-se d’aportar la tarifa de preus dels esmentats 

laboratoris. A banda, la DO pot encarregar proves i assaigs de contrast al laboratori 

que indiqui; les despeses d’aquestes proves de contrast seran a càrrec de 

l’Adjudicatari. 

Els costos dels assaigs i proves aniran a càrrec dels contractista fins a un u i mig per 

cent (1,5%) del Pressupost d’Execució Material (PEM), excepte en el cas en que els 

resultats dels assajos del control posin de manifest un treball defectuós de 

l’Adjudicatari, cas en què serà aquest qui n’assumeixi el cost. 

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

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor 

podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a càrrec de l’Adjudicatari. 

El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

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

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència de l’Adjudicatari que, per la 

seva part, estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 

correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a 

tal objecte, al seu càrrec. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la 

recepció de l'obra. 

El Director d’Obra té la facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i 

assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent l’Adjudicatari d'oferir-li 

assistència humana i material necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència 

no seran d'abonament especial. 

Així mateix, la Propietat podrà realitzar el contrast del P.A.Q. d’acord a allò 

especificat en el contracte. 

Quan l’Adjudicatari executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra 

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

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins 
del termini que s'assenyali. 
 

• Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometin els requisits tècnics, de funcionalitat i estètics 
de les obres, seran tractades a criteri del Supervisor d’Obra o del Director 
d’Obra, com a defectuoses acceptades previ acord amb l’Adjudicatari, amb 
una penalització econòmica. 

 
• Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics, de 

funcionalitat i estètics de les obres, seran  enderrocades i reconstruïdes a 
càrrec de l’Adjudicatari, dins del termini que s'assenyali. 

 

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

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat 

podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a càrrec de l’Adjudicatari. 

Els assaigs complementaris que s’efectuïn seran a càrrec del Promotor si els 

resultats són satisfactoris. En cas contrari seran a càrrec de l’Adjudicatari. 

Els resultats dels assaigs de control de qualitat s’han de lliurar amb la màxima 

promptitud. En el cas que els resultats no compleixin les prescripcions fixades, 

aquesta promptitud ha de tenir caràcter d’urgent per tal que la Direcció d’Obra purgui 

prendre les mesures més adients. 
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Les despeses derivades dels controls d’acceptació d'elements prefabricats, de 

canonada, accessoris i mecanismes realitzats a fàbrica seran a càrrec de 

l’Adjudicatari quan aquest n’efectuï el subministrament, considerant-se implícitament 

inclosos als preus unitaris dels esmentats elements. 

L’Enginyer Director de l’Obra podrà retenir, en concepte de garantia del pagament 

del control de qualitat a l’empresa designada, fins a un 5% de l’import de les 

certificacions fins a que l’Adjudicatari hagi justificat degudament l’abonament dels 

assaigs, anàlisi i proves a qui correspongui, podent successivament incrementar-se 

l’esmentada retenció fins a un 20% de l’import de la certificació si, a judici de 

l’Enginyer Director, l’Adjudicatari no compleix les obligacions contretes amb el 

laboratori designat. 

El Plec de Condicions fixa el nombre i freqüència dels assaigs, sense perjudici del 

que les disposicions legals i altres normes d’aplicació disposin. 

1.3.7 Actualització del Programa de Treballs 

Durant l'execució de les obres, l’Adjudicatari haurà d'actualitzar el programa establert 

en la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 

seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, d’acord al contracte 

signat, tenint la Direcció d’Obra la facultat de prescriure a l’Adjudicatari la formulació 

d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, l’Adjudicatari haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 

El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i l’Adjudicatari, amb 

informació setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 

L’Adjudicatari es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 

com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

1.3.8 Interrupció dels treballs 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o 

indefinit, es comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar 

l’inici de les mateixes. 

És obligació de l’Adjudicatari, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots 

aquells bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a 

terceres persones. 

1.3.9 Represa del treballs 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada 

al Director d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa 

responsable d'aquelles obres o parts d'obra que s’executaren sense el seu 

coneixement, i que no està obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista 

dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin paralitzades. 

1.3.10 Mitjans de l’Adjudicatari per a l’execució d e les obres 

L’Adjudicatari està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

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

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

seva part, la direcció dels treballs que, hauran de tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin del Director d’Obra.  

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

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà responsabilitat de 

l’Adjudicatari. 

La Propietat, atenent a allò prescrit en el contracte, tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir a l’Adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que a l’Adjudicatari pogués 

causar l'exercici d'aquesta facultat. 

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

tenir a l'obra, no podrà l’Adjudicatari disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni 

retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 

1.3.11 Productes industrials d'ús a l'obra 

L’Adjudicatari inclourà en el P.A.Q. i en  el P.P.I. la relació dels materials, productes, 

etc. que prevegi utilitzar en cada obra, així com la relació d’industrials, 

subministradors i/o subcontractistes. 
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Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del 

Director d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva 

admissió o rebuig. 

Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es 

comunicaran al Promotor de les Obres per la seva aprovació. 

1.3.12 Retirada de materials no emprats 

A mesura que es realitzin els treballs, l’Adjudicatari haurà de procedir de forma 

eficient i pel seu compte, a la neteja de l'obra i a la retirada dels materials aplegats 

que ja no s’utilitzin. 

En cas de materials rebutjats, l’Adjudicatari és obligat a retirar-los fora de les obres, 

sense dret a indemnització per cap concepte. 

Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no 

havent-se dut a terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de la 

Propietat, sense que per això es pugui exigir indemnització alguna de l’Adjudicatari. 

1.3.13 Normes i precaucions per a l'execució de les  obres 

La direcció executiva de les obres correspon a l’Adjudicatari, que haurà de disposar 

de l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes 

i dels treballs necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències 

imputables a la seva execució. En particular es tindrà especial cura i precaució quan 

concorrin condicions climatològiques adverses, ja que els danys derivats d’aquestes 

circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 

En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, 

sense que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 

En cas de gelada l’Adjudicatari protegirà totes les zones que poguessin quedar 

perjudicades pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no 

puguin ser desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment 

de terres, etc.).  

Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 

L’Adjudicatari ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les  

característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de 

la traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des 

del primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels 

terminis fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a 

aquestes circumstàncies adverses. 

Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en 

parcel·les fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i 

amidament. La Propietat no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser 

necessàries. 

Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment 

sensibles a la quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. 

Es responsabilitat de l’Adjudicatari minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una 

correcta execució dels treballs. 

1.3.14 Manteniment i regulació del trànsit durant l es obres 

L’Adjudicatari serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 

l'accés de vehicles al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de 

vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 

organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 

trànsit.  

1.3.15 Seguretat i salut a les obres 

L’Adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en 

matèria de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que 

siguin aplicables en aquestes matèries. 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 (BOE 25/10/97 nº 

256), l’Adjudicatari haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual 

desenvolupi i adapti l'estudi de seguretat i salut contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, 

previ coneixement del Coordinador de seguretat i salut o del Director d’Obra i 
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aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de 

seguretat i salut (o als representants dels treballadors). 

Es obligació de l’Adjudicatari complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim 

paràgraf) i 8è d'aquest Decret. 

L’Adjudicatari restarà obligat a complir tot allò especificat pel Coordinador de 

Seguretat i Salut pel que fa referència a la seguretat i salut en el treball, sense que 

comporti cap increment econòmic envers al pla de seguretat i higiene presentat i 

aprovat. 

L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec 

no comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i higiene. 

 L’Adjudicatari disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la 

legislació vigent. 

Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i 

nombre. 

L’Adjudicatari de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant 

diürna com nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del 

Director d’Obra. 

Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec a 

l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin 

focs innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que 

fossin necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis que es puguin 

produir. 

1.3.16 Afeccions al medi ambient 

L’Adjudicatari adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 

perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de 

pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les 

plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 

elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 

ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 

de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en 

allò estrictament necessari per a la implantació dels mateixos; tota la maquinària 

utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

L’Adjudicatari serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

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

causats seguint les ordres del Director d’Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

L’Adjudicatari està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com 

ara plantacions, conservació de l’estrat superior de terres vegetals, hidrosembrats i 

d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc 

de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

1.3.17 Execució de les obres no especificades en aq uest Plec 

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

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

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

ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la bona pràctica per a obres similars. 

1.3.18 Informació a preparar per l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari haurà de preparar mensualment per a la seva remissió al Promotor de 

l’Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats.  

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

documentació vindrà fixada pel Supervisor d’Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació de l’Adjudicatari deixar constància formal de 

les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de 

l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que 

hagin de quedar ocultes. 
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Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director 

d’Obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” 

o “Estudi de dimensions i característiques de l’obra executada”, haurà de ser redactat 

per l’Adjudicatari. 

La Supervisió d’Obra no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que 

no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què 

qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a 

càrrec de l’Adjudicatari. 

 El projecte “As Built” haurà de comptar amb els següents documents: 

 

 

 

• MEMÒRIA 
o Antecedents 
o Emplaçament 
o Estat abans de les obres 
o Descripció de les obres 
o Serveis afectats 
o Normativa vigent aplicable al projecte 
o Classificació del contractista 
o Seguretat i Salut 
o Termini i organització de l’execució de les obres 
o Pressupost general de l’obra 

 
• ANNEXES 

o Documentació administrativa 
o Actes de visita d’obres (signades) 
o Topografia 
o Geologia i geotècnia 
o Càlculs hidràulics 
o Càlculs estructurals 
o Permisos a tercers 
o Expropiacions, servituds i serveis afectats 

o Automatització i control 
o Avals 
o Llicència d’obres 
o Pla d’obra inicial i modificacions 
o Informes de Seguretat i Salut redactats durant l’obra 
o Especificacions tècniques de materials, equips electrònics i hidràulics 
o Manual d’explotació de l’any de garantia 
o Informes de Control de qualitat realitzats durant l’obra. 
o Relació de subcontractistes i proveïdors 
o Certificats de preus aplicats i revisió de preus 
o Reportage fotogràfic de l’obra 
o Informes ambientals de l’obra 
o Pla de vigilància ambiental 

 
 

• PLÀNOLS 
o Situació i emplaçament 
o Planta general 
o Perfils longitudinals 
o Seccions transversals 
o Rases tipus 
o Arquetes 
o Connexions 
o Serveis 
o Topogràfic final 
o Punts de control de qualitat 

 
• PRESSUPOST 

o Amidament de les obres executades 
o Quadres de preus (originals i contradictoris) 
o Pressupostos comparatius 
o Relació de les certificacions expedides durant l’obra 
o Certificació final d’obra 

No s’abonarà l’execució de l’ ”As Built”. 

El no lliurament o l’endarreriment del mateix pot ser motiu de penalització. 

1.3.19 Recepció de les obres  

Tot allò relatiu a la recepció de les obres complirà amb lo establert al Text refós de la 

Llei de contractes del Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de 

novembre. 
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1.3.19.1 Acta de recepció 

En el termini d’un (1) mes després de la realització de les obres, es realitzarà un acte 

formal de recepció de les obres on participaran un facultatiu designat per la Propietat 

i representant de la mateixa, el Director facultatiu de les obres i el Contractista. 

Serà la Propietat, a través del seu representant, qui fixarà la data de la recepció 

esmentant per escrit, a dit objecte, al Director i al Contractista o al seu Delegat.  

Si es troben les obres en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, la Propietat 
donarà per rebudes les mateixes, aixecant-se un acta de recepció, que donarà inici al 
període de garantia. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el 

Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a solucionar-los. Si transcorregut aquest 

termini el contractista no ho hagués solucionat, se li podrà concedir un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista, bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té l’obligació 

d’assistir a les recepcions de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no 

compleix aquesta obligació, no podrà exercitar cap dret que pogués derivar de la 

seva assistència i, en especial, la possibilitat de fer constar en l’Acta cap reclamació 

en ordre a l’estat de l’obra i a les previsions que aquella estableixi sobre els treballs 

que han de realitzar en el termini de garantia, sinó solament amb posterioritat, en el 

termini de deu dies, i prèvia al·legació i justificació fefaent de que la seva absència va 

ser deguda a causes que no li foren imputables. 

De la recepció s’estendrà Acta en exemplar triplicat, que signarà el Representant de 

la Propietat en la recepció, el Director i el Contractista o el seu Delegat, sempre que 

hagin assistit a l’acte de recepció, retirant un exemplar de l’esmentada Acta 

cadascun dels signants. Si el Contractista o el seu Delegat no han assistit a la 

recepció, el representant de la Propietat li trametrà, amb justificant de recepció, un 

exemplar de l’Acta. 

Serà condició indispensable per a la recepció, la redacció del projecte “As-built” i 

l’aprovació explícita del mateix per part del Promotor de ‘aigua. 

1.3.19.2 Incompliment del termini per a fer la rece pció de les obres 

Si la recepció de les obres s’efectués passat el termini d’un mes comptat a data de la 

finalització de les mateixes i la demora fos imputable a la Propietat, el Contractista 

tindrà dret a ser indemnitzat dels perjudicis que la demora li generi si així ho sol·licita 

per escrit a l’empar de la legislació aplicable. 

1.3.19.3 Aprovació de la certificació final de les obres 

En el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del dia de recepció de les 

obres, haurà de ser aprovada la certificació final de les obres que s’abonarà al 

Contractista a compte de la liquidació final del contracte. 

1.3.19.4 Conservació de l’obra durant el termini de  garantia 

El Contractista procedirà a la conservació de l’obra durant el termini de garantia 

segons el previst en el Plec de prescripcions tècniques i segons les instruccions que 

rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs no obstaculitzin l’ús públic 

o el servei corresponent de l’obra. 

El Contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l’obra 

durant el termini de garantia, a no ser que provi que aquells han estat ocasionats pel 

mal ús i no a l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l’obra; 

en l’esmentat supòsit tindrà dret a ser reemborsat de l’import dels treballs que hagin 

de realitzar-se per a restablir a l’obra les condicions degudes , però no restarà 

exonerat de l’obligació de dur a terme els esmentats treballs. 

Si al Plec de prescripcions tècniques no s’indica el contrari, el termini de garantia 

serà d’un any. 

1.3.19.5 Informe de l’estat de l’obra al finalitzar el termini de garantia. 

En el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

Director de les obres redactarà un informe sobre l’estat de les obres.  

1.3.19.6 Liquidació del contracte 

Si l’informe descrit a l’apartat anterior fos favorable, el contractista quedarà rellevat 

de tota responsabilitat, a no ser que l’obra s’arruïni per vicis ocults, i es procedirà a la 
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liquidació del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents en 

un termini de 60 dies. Si l’informe no fos favorable i els desperfectes observats fossin 

deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de 

garantia, la Direcció de l’obra dictarà les instruccions oportunes al contractista per a 

la seva reparació, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 

garantia. 

1.3.20 Abocadors 

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

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

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

1.4 RESPONSABILITATS ESPECIALS DE L’ADJUDICATARI 

1.4.1 Obligacions socials 

Tant la D.O. com la Propietat podran exigir durant l'execució de l'obra, els 

comprovants en els quals s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels 

pagaments referents a Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc. 

La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió 

amb pèrdua de fiança. 

1.4.2 Despeses 

A part dels dipòsits que tingui que efectuar el Contractista per Inspecció Tècnica de 

les obres amb arreglo a base b) de l’article 4t. Del Decret 137/1960 de 4 de febrer de 

la Presidència del Govern i disposicions complementàries del mateix, seran de 

compte del Contractista les despeses de vigilància a peu d’obra. 

Així mateix serà de compta del Contractista quantes despeses s’originin com a 

conseqüència d’assaigs de laboratori, prova de materials i unitats d’obra, cotes, 

pressa de dades, senyalitzacions, rètols d’obra, desviaments provisionals, etc. 

1.4.3 Vigilància de les obres 

Per a la vigilància de les obres el Promotor disposarà de la vigilància necessària 

essent llur cost a càrrec del Contractista. 

1.4.4 Posta en marxa provisional 

Abans de la recepció definida als articles següent es durà a terme una posta en 

marxa provisional durant quinze dies. El cost d’aquesta posta en marxà serà a càrrec 

del Contractista, llevat dels cost energètic i l’aigua emprada. 

Els quinze (15) dies de funcionament provisional s’entenen com reals, és a dir, dels 

dies que no funcionin les instal·lacions no seran comptabilitzats. 

1.4.5 Permisos i Llicències 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i 

llicències precises per a l'execució i la fi dels treballs d’aquest Projecte, excepte 

aquells que siguin sol·licitats directament per Agbar. Seran al seu càrrec els avals, 

taxes, dipòsits, etc. pertinents. 

Sol·licitarà i abonarà així mateix qualsevol permís relacionat amb la realització de 

varis torns o d’hores extres o treballs en dies festius o amb la circulació de camions o 

altre maquinària o transport, inclòs fora d’hora o lloc. Així mateix la sol·licitud dels 

serveis afectats. 

1.4.6 Indemnitzacions 

Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a 

tercers, per interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per 

obertura de rases o reposició de marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, 

dipòsits de maquinària i materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que 

requereixin l'execució de les obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si 

existeix culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. Queden naturalment 

exclosos, els supòsits en què aquestes indemnitzacions quedin expressament 

assumides per el Promotor de l’Obra  al present projecte. 

L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les 

senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, 

essent a càrrec de l’Adjudicatari l'abonament d’aquests treballs. 

Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el 

manteniment del trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no 
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essent motiu d'abonament les possibles obres que siguin necessàries executar per a 

complir l'esmentat requeriment. 

En aquest mateix sentit aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions 

originades per l’abonament directe o execució de la reposició de paviments, 

arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a conseqüència del 

trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent 

(carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat. 

Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions derivades d’un retard en les 

obres, d’acord a allò especificat en el contracte. 

També aniran a càrrec de l’Adjudicatari les possibles indemnitzacions derivades d’un 

augment de les ocupacions temporals previstes. Es evident, i així s’ha de preveure, 

que la minimització en el temps de les ocupacions temporals amb l’aplicació d’un 

estricte control en l’execució de les obres per part del mateix Adjudicatari, reduirà les 

molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En cas que aquesta norma de bona 

pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs 

necessàries per la correcció d’aquestes deficiències, essent el cost derivat d’aquests 

a càrrec de l’Adjudicatari.  

1.4.7 Sancions per incompliments contractuals 

El Promotor de l’Obra tindrà dret a aplicar i percebre les penalitzacions fixades en el 

contracte, així com llur quantia, entre les que s’inclouran ,sense que la següent 

relació tingui caràcter limitatiu: 

− Defecte de qualitat de l'obra executada. 
− Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
− Incompliments dels terminis parcials. 
− Incompliment del termini global. 
− Incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals. 
− Incompliment en el lliurament de l’As-built. 

1.4.8 Trobada d'objectes 

L’Adjudicatari serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director 

d’Obra i posar-los sota la seva custòdia. 

1.4.9 Contaminacions 

L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i 

de possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ésser perjudicial. 

1.4.10 Conservació de les obres durant la seva exec ució 

L’Adjudicatari està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins 

a ser rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 

1.4.11 Període de garantia 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció de les 

obres. 

El Contractista procedirà a la conservació de l’obra, incloent-hi el manteniment durant 

el termini de garantia, segons el previst en el Plec de prescripcions tècniques i 

segons les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests treballs 

no obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de l’obra. 

El Contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l’obra 

durant el termini de garantia, a no ser que provi que aquells han estat ocasionats pel 

mal ús i no a l’incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l’obra; 

en l’esmentat supòsit tindrà dret a ser reemborsat de l’import dels treballs que hagin 

de realitzar-se per a restablir a l’obra les condicions degudes , però no restarà 

exonerat de l’obligació de dur a terme els esmentats treballs. 

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es 

considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que 

d’elles se’n derivi, quedaran incloses en els preus unitaris corresponents a les 

diferents unitats d'obra. 

Com a termini de garantia es marca el de un (1) any, llevat que s'indiqui un altre 

diferent al contracte. 

Si a l’efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta 

per a la seva recepció, es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec de 
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l’Adjudicatari, amb un nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-

se en el temps en que roman fora de servei sense que l’Adjudicatari tingui dret a cap 

indemnització per aquest concepte. 

Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no 

destructius que la Supervisió d’Obra o el Director d’Obra cregui oportuns, havent 

d’abonar l’Adjudicatari l’import dels mateixos, així com la resta de despeses que 

impliquin. Si els resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò 

especificat en aquest Plec, o en el seu defecte a les normes legals vigents o regles 

de bona pràctica, el Promotor de l’Obra, podrà abonar aquests imports sempre que 

estiguin degudament documentats i justificats, tenint en compte els preus que figuren 

en els Quadre de Preus. 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.1 Amidament 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

L’Adjudicatari o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 

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

quedar posterior i definitivament ocultes, l’Adjudicatari està obligat a avisar al Director 

d’Obra amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els 

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

la conformitat de les quals subscriurà l’Adjudicatari o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es 

resoldrà acceptant l’Adjudicatari les decisions del Promotor de l’Obra sobre el 

particular. 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en 

el present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n 

prevegin diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la 

que fixi el Director d’Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb 

el sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que 

expressament s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor 

de transformació es fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs 

realitzats en obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que 

apareixen en la Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent fins i tot 

el Director d’Obra exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin 

exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no 

seran abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de 

la unitat, segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si 

aquests excessos estan inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si 

s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no seran 

d'abonament. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf 

anterior, seran abonats a l’Adjudicatari als preus unitaris que figuren al quadre de 

Preus. 

 Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si 

els amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, 

els amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, 

sempre que no es tracti d’una obra defectuosa. 

En cas que es tracti d’una obra defectuosa, l’Adjudicatari corregirà les obres 

executades per tal que les seves dimensions corresponguin exactament a les fixades 

als plànols, o a les indicades per la Direcció de l’Obra. 
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1.5.2 Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que 

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

d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és 

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

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, a causa d’errades o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de 

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

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

preu i tipus de materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus 

d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 

materials, proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., 

aquests extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari. 

 

1.5.3 Abonament 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 

1 contractual, augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de 

Benefici Industrial i el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals, i al 

resultat d’aquest l’I.V.A. vigent. 

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les 

condicions que s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, 

transport, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la 

seva execució, així com totes aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada 

sigui acceptada per la Propietat. 

1.5.4 Partides alçades 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o 

Pressupostos Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament a l’Adjudicatari, un cop 

executats els treballs a què corresponen. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat. 

1.5.5 Abonament a compte d’instal·lacions, equips i  materials aplegats 

No es faran abonaments a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

1.5.6 Relacions valorades 

Les obres executades s'abonaran a l’Adjudicatari segons el contracte signat entre 

aquest i Promotor de l’Obra , que inclouran relacions valorades de les obres realment 

executades en el període al que fa referència cada abonament. 

1.5.7 Adquisició de materials 

El Promotor de l’Obra es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o 

elements que consideri oportuns, o no estiguin subjectes a les normals condicions 

dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, 

contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part dels 

esmentats materials, sense que l’Adjudicatari tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, l’Adjudicatari donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i 

realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 

1.5.8 Obres que no són d'abonament 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit 

del Director d’Obra i que l’Adjudicatari hagi executat per errada, per comoditat o per 

conveniència. 
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1.5.9 Despeses de caràcter general a càrrec del Con tractista 

Seran per compte de l’Adjudicatari, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 

sigui limitadora. 

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

� Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació, 
topografia de control projecte constructiu. 
 

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

 
� Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o 

préstecs, així com els corresponents als arranjaments d’aquests. 
 

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

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

 
� Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució 
de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, 
comptadors i altres elements. 
 

� Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe 
de construccions auxiliars (bastides, plataformes elevadores, 
passarel·les, cistells de treball, motocàrregues, etc..), instal·lacions, 
plantes, maquinària i eines, que siguin necessàries per a la correcta i 
completa execució de cada unitat d’obra. 
 

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

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

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

 
� Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, 

restituint els terrenys afectats al seu primitiu estat. 
 

� Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions 
temporals, en excessos, no necessàries. 
 

� Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de 
senyals de trànsit i altres mesures necessàries per a proporcionar 
seguretat dins de les obres, així com en les zones d'inici i final de 
l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers. 
 

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

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

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

� Totes les despeses generals i d'empresa de l’Adjudicatari estaran 
incloses en el percentatge citat en la clàusula 105.3. El benefici de 
l’Adjudicatari també estarà totalment inclòs en el percentatge citat en 
la clàusula 105.3. 
 

� Seran a càrrec de l’Adjudicatari les despeses del Pla d'Autocontrol de 
Qualitat que es detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint 
en compte que aquest s’haurà d’adaptar, corregir o ampliar segons les 
especificacions de la Supervisió d’Obra i/o del Director d’Obra. 
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1.6 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QU E 
DEFINEIXEN LES OBRES 

D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que 

s'estableixin posteriorment al contracte, els documents contractuals del present 

projecte són: 

1.- El Plec de Prescripcions. 

2.- Els Plànols. 

3.- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost. 

Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà 

d'aplicació el que correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 

Dins d’un mateix document serà sempre d’aplicació  la condició més restrictiva. 

Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els 

Plànols i Plec de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-

los correctament sinó que hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets 

o correctament especificats en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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2 MOVIMENT DE TERRES 

2.1 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

2.1.1 Definició 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en l’obertura de la zona de treball, d’una 

superfície necessària, per al trànsit de maquinària d’obra, transport de materials i per 

a la implantació de les infraestructures projectades. Amb aquesta finalitat s’hauran 

d’extreure de les zones que s’assenyalin arbres, fusta caiguda, restes de troncs o 

arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o 

perjudicial a judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, terra 

vegetal, etc. També s’inclou el transport de tot aquest material a l’abocador, els 

cànons i lloguers pertinents així com el manteniment i arranjament final d’aquest.  

Així mateix inclou la retirada i emmagatzemant de la terra vegetal per la seva 

posterior restitució, així com d'aquelles estructures que obstaculitzin o molestin 

d'alguna forma les operacions de construcció.  

2.1.2 Execució 

Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions necessàries 

per aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en les 

construccions existents, i d’acord al que disposi el Director d’Obra, qui designarà i 

assenyalarà aquells elements que s’hagin de conservar intactes. 

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o 

terraplenat de qualsevol classe. En cas que això no es compleixi, el Director d’Obra 

podrà aturar els treballs d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i 

esbrossada del terreny. 

L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 35 cm i/o transport a abocador 

o lloc d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades pel Director 

d’Obra. Aquestes àrees correspondran bàsicament a les superfícies que s’han 

d’excavar, a les zones destinades a rebre un posterior rebliment o terraplè i a les 

superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent-se reduir excepcionalment 

l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar les 

zones on no sigui convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions 

de neteja i esbrossada.   

L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones en què 

s’hagi retirat aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de 

realitzar amb les condicions d’execució adequades pel conreu. 

Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris 

de les zones properes a les obres. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats, després 

es tallaran en trossos adequats i finalment s’emmagatzemaran aunadament separats 

dels munts que hagin de ser cremats o rebutjats. El Contractista no estarà obligat a 

trossejar la fusta a longituds inferiors a tres metres 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per 

minvar els danys als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al 

centre de la zona objecte de la neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i 

tronc progressivament. 

En els desmunts, tots els calcinals i arrels més grans de deu centímetres de diàmetre 

seran eliminats fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres per sota de 

l’esplanada. Del terreny natural sobre el qual ha d’assentar-se un reblert s’eliminaran 

tots els calcinals o arrels amb diàmetre superior a deu centímetres de forma que no 

en quedi cap dins del ciment del reblert ni a menys de quinze centímetres de 

profunditat sota els terraplens de cota inferior a trenta-cinc centímetres fins a una 

profunditat de cinquanta centímetres de l’esplanada. 

Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director 

d’Obra. 

En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs previs, 

pericons, canonades o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi 

d'ésser objecte de reposició posterior, aquests hauran d'ésser apropiadament 
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senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. Els costos d'aquesta 

senyalització seran càrrec del contractista. 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin 

d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar 

immediatament a aquest, sense que es permeti l’amuntegament a l’obra de les 

esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot comportar la paralització 

immediata de les obres. 

L’excavació per a camins d’accés es realitzarà quan sigui imprescindible per a la 

realització de l’obra i prèvia autorització escrita de la Direcció d’Obra. Els esmentats 

camins d’accés tindran una base de 20 cm de gruix de tot-us naturals compactades, 

a càrrec del Contractista. 

2.1.3 Amidament i abonament 

S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres 

de preus. 

L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades per les obres i zones 

d’ocupació temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en 

l’apartat anterior. 

Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament 

d’aquesta unitat d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a 

esbrossar, acceptant-se que es produeix un error amb la superfície real esbrossada. 

El Contractista ha de tenir present a l’hora de fixar el preu d’aquesta unitat ja que no 

serà d’abonament la diferència existent entre ambdues superfícies. 

També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en general, 

excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny original són els obtinguts 

pel procediment establert en el capítol 1.3.2, per la qual cosa no es comptabilitzarà 

com amidament volumètric ni d’excavacions ni de terraplenats o reblerts, l’originat 

per l’excavació de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d’obra. 

En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de 

terra vegetal, segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els 

abocadors, aniran a càrrec del Contractista a menys que explícitament s’especifiqui 

en aquest Plec i es valori en el document corresponent. 

2.2 ENDERROCS I DEMOLICIONS 

2.2.1 Descripció 

Enderrocs i demolicions consisteix en l’enrunament de les estructures afectades per 

les obres. 

2.2.2 Execució 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 

301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de vint centímetres (20 

cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt, a excepció d’indicació 

diferent del Projecte o de la Direcció d’Obra. 

2.2.3 Amidament i Abonament 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del 

seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-

mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament 

després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 

executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o 

abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 

d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de 

l'obra. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 

preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
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2.3 EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 

2.3.1 Definició 

L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, 

remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el 

volum limitat per l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com 

excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la 

classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de 

la mateixa. 

Es considerarà una amplada límit de 5 m a partir de la qual no s’entendrà com a 

excavació en rasa, sino que es considerarà com a excavació a cel obert. És excepció 

a aquesta prescripció el cas d’excavació de les pantalles de fonamentació, ja que 

donada la particularitat de l’excavació es consideraran també excavació en pou. 

S’eliminaran les pedres de les runes situades al costat de la rasa, per tal d’evitar-ne 

la caiguda accidental sobre la canalització, un cop col·locada. 

S’anivellarà el fons de la rasa d’acord amb el replantejament i les cotes i pendents 

indicats al Projecte, a fi que el pendent sigui constant entre els punt previstos de 

canvi de pendent. El fons de la rasa estarà net de qualsevol cos dur o aglomerant 

gruixut. En un sòl rocós o amb presència de restes antigues de construcció, caldrà 

aprofundir la rasa de vint centímetres (20 cm) per sota de la cota definitiva. A 

continuació, caldrà restablir el nivell amb la confecció d’un llit de suport conforme 

amb les indicacions donades pel Director d’Obra. 

Als casos especials en que el terreny travessat presenti problemes previsibles de 

solidesa o estabilitat inclòs en presencia d’aigua caldrà procedir, prèviament a la 

instal·lació de la canonada, a realitzar les operacions o les obres de consolidació 

necessàries d’acord amb el que prevegi el Projecte o amb les indicacions del Director 

d’Obra. El mètode recomanat serà la consolidació del fons de rasa mitjançant grava 

de pedrera, de 20 a 40 mm, compactada al menys al 70% de la seva densitat relativa 

i amb el gruix de capa que determini la Direcció d’obra. 

L’error màxim entre la rasant executada i la rasant teòrica està fixat en ± 2 cm, 

acceptant-se errors de fins a  ± 5 cm. 

Els treballs d’excavació de rases i pous comprendran l’encintament dels talls així com 

els regs periòdics per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

2.3.2 Execució 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències 

topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la 

considerada als plànols. 

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en 

perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més 

convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) i utilitzant els 

medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  per 

tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura 

tant en l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els 

medis auxiliars necessaris. 

Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment 

excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, 

emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert 

final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases, si és possible, es preveurà la sortida d'aigües pluvials 

perquè no s’emmagatzemin a la zona excavada. 

En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els 

criteris fixats pel Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per 

aconseguir una superfície lliure, plana i el menys fracturada possible. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la 

seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el 

cas de fangs, roca i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, 

ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels 

rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de 

les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització. 
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Tots els sanejaments hauran d’estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, 

que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els 

productes derivats de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir 

la resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures 

necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut 

a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de 

l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en 

altres unitats d’obra. 

Per tal de protegir l’estabilitat de les rases de forma adequada, i d’acord amb les 

característiques del terreny definides a l’annex de geotècnia, es procedirà a entibar 

les rases quan s’escaigui conforme a les indicacions contingudes en els plànols del 

projecte. Els plànols d’entibació així com totes les operacions per assegurar 

l’estabilitat de les rases seran aprovades pel Director de les Obres. 

Finalment, cal tenir en compte que l’execució de rases en zones on existeixen 

nombrosos serveis existents pot comportar la utilització de mitjans manuals per tal de 

descobrir adequadament aquests serveis (canonades, cables elèctrics, etc.). La 

utilització d’aquests mitjans està inclosa en el preu i no comportarà en cap cas 

l’aplicació de preus diferenciats ni d’increments suplementaris. 

2.3.3 Amidament i Abonament 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material 

excavat, mesurat per diferència entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils 

teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres 

de preus. 

Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols 

d’aquest projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els 

perfils inclosos en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director 

d’Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast i modificació. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous 

perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el 

Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o esbrossament previ, que inclourà el 

piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus 

d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si 

aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 

aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant 

al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap 

tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el 

Director d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se 

com a vàlids els perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest acord no 

s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els que determini el Director 

d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i 

esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la 

terra vegetal, s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, 

havent-se de realitzar tal i com s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra 

vegetal, s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i 

contrastarà amb el Director d’Obra qui haurà d’aprovar-los expressament per tal 

d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se’n puguin derivar 

aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les 

excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra 

es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes 

derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, 

quan suposin un increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície 

teòrica excavada, i no s’hagin produït per negligència del Contractista. 
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En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny,  la 

càrrega sobre camió ,  i  el transport del material per la traça per al seu ús quan 

s’escaigui, l'allisada de superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls i desguassos, 

el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, i la reconstrucció i 

reposició d’espones, feixes, fites i bancals al seu estat original i formació de pistes i 

camins necessaris per a la maquinària. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva 

execució, ja siguin manuals, mecànics o explosius. 

En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles excavacions 

i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a 

les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la maquinària 

per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons 

els plànols. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres 

operacions necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que 

aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les 

unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, 

sense que el contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que 

les bombes, en número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també 

inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 

combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  

Es consideren de forma separada el preu de càrrega amb mitjans mecànics i 

transport del material final a instal·lació autoritzada de gestió de residus així com el 

preu de deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon. 

L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas 

de la utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que 

no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas 

s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment 

sigui d'abonament. 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti 

característiques i dimensions similars als originals. La reposició de marges es 

consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans 

auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

Per l’entibació de les rases es pagarà en funció de la superfíce de rasa efectivament 

protegida.  

2.3.4 Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/02 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 

118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

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

construcció. 

2.4 APUNTALAMENTS I ENTIBACIONS 

2.4.1 Definició I Execució 

Les rases que no estiguin excavades amb talussos estables de forma natural, hauran 

de protegir-se contra els possibles despreniments mitjançant entibacions. En 

qualsevol cas, aquestes proteccions hauran de ser disposades de forma immediata 

quan apareguin símptomes d’inestabilitat a la rasa. Especial atenció mereixen aquells 

casos en que la profunditat de la rasa superi el metre i mig o els dos metres. 

El disseny, dimensionament i càlcul de l’entibació són d’exclusiva responsabilitat del 

contractista, qui haurà de lliurar a la Direcció d’Obra, si aquesta ho requereix, els 

plànols i càlculs justificatius de la mateixa. 

Entre els sistemes de protecció més usuals, poden destacar-se els següents 

• Apuntalament per quadre amb taulons i puntals. 

• Entibació amb panells de fusta. Només com a solució puntual i per a 

profunditats petites, no superiors a dos metres. En zones urbanes amb molts 

serveis transversals a la rasa presenta l’avantatge, por exemple, de major 

accessibilitat, però en l’actualitat es rar projectar un sistema d’entibació 

mitjançant plafons de fusta en la seva totalitat. 
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• Entibació mitjançant blindatges lleugers. Son uns panells, habitualment 

d’alumini, de fàcil maniobrabilitat que s’uneixen longitudinalment mitjançant 

senzilles subjeccions. Son d’aplicació en terrenys de certa consistència i en 

profunditats de fins a tres metres. 

• Entibació mitjançant calaixos de blindatge. Consisteix en el muntatge fora de 

la rasa de distintes planxes amb els seus extrems reforçats que configuren un 

caixó que pugui introduir-se en la rasa d’una sola vegada o a mesura que 

augmenti la profunditat amb l’ajut de la maquinària de l’excavació. S’usa en 

profunditats de fins a 3 o 4 metres. 

• Entibació per panells lliscants amb guies. És un dels sistemes més utilitzats 

en l’actualitat. Es tracta d’unes planxes lliscants que s’introdueixen en el 

terreny a través d’uns perfils-guia que s’han col·locat prèviament, els quals, a 

la vegada, poden ser simples o dobles. Amb aquest sistema és fàcil assolir 

profunditats de fins a 7 o 8 metres. 

2.4.2 Amidament i abonament 

Els apuntalaments es mesuraran i abonaran per metre lineal de rasa apuntalada en 

funció de la densitat del apuntalament tal i com es precisa al quadre de preus. 

La estrebada es mesurarà i abonarà per m2 de superfície totalment estrebada. 

2.5 REBLERTS DE POUS I RASES 

2.5.1 Definició 

Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i 

compactació dels materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que 

no siguin considerades com terraplenats i reblerts. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; 

neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels 

materials de préstec i condicionament final d’aquest amb la restitució de la 

terra vegetal i els serveis afectats. 

Excavació dels llocs de préstec. 

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

Estesa de la tongada. 

Humectació o dessecació de la tongada. 

Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

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

Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 

En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que 

s’assenyalen més endavant, les tres primeres operacions no es consideraran. 

2.5.2 Característiques 

2.5.2.1 Materials. 

Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les 

prescripcions assenyalades en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 

El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de 

reblerts de pous i rases que podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix 

Director d’Obra. 

Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la 

formació dels corresponents reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi 

de complir de les característiques assenyalades en aquest Plec envers el seu ús i 

funció. 

2.5.2.2 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm 

Es col·locarà en llit de canonada de 20 cm segons plànols, estesa i compactació al 

70% de la seva densitat relativa. 

2.5.2.3 Reblert amb sauló o material seleccionat 

En general pel rebliment de rases s’utilitzarà terres de bona qualitat i d’humitat 

apropiada, quedant totalment prohibit l’ús de fang, runa i materials similars. El 

cobriment de la canonada es realitzarà amb material seleccionat (sauló). 
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La granulometria d’aquest material serà similar a la que estableix el PG-3 per aquest 

tipus de material. 

Caldrà procedir a una preparació de la base de la rasa amb un assentament de sauló 

de, com a mínim vint centímetres (20 cm) de gruix amb el regleteig i l’anivellament 

corresponents. 

Es col·locarà en llit i arronyonat de canonada segons plànols, estesa i compactació al 

95% del PM. El sauló o material seleccionat que es col·loqui haurà de ser 

caracteritzat com: 

• Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO < 0,2%), 
segons UNE 103-204. 

• Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos 
per cent (SS < 0,2%), segons NLT 114. 

• Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 20 mm) 

2.5.2.4 Reblert amb material adequat 

La granulometria d’aquest material serà similar a la que estableix el PG-3 per aquest 

tipus de material. 

Pel reblert de rases de canonades l’article 332.5.3 del plec PG-3 (Ordre Circular 

326/00), estableix que en la part alta del reblert es poden utilitzar materials que no 

produeixin danys a les canonades. La grandària màxima admissible de les partícules 

serà de 10 centímetres i es col·locarà en tongades fins arribar a un grau de 

compactació no inferior al 95% del Próctor Modificat. 

S’emprarà per als reblerts ubicats per sobre de la clau de la canonada tal i com 

s’indica al document 2. Plànols. 

El material adequat que es col·loqui haurà de ser caracteritzat com: 

- Contingut en matèria orgànica inferior a l’u per cent (MO < 1%). 
- Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior al zero amb dos per 

cent (SS < 0,2%). 
- Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 100 mm) 

2.5.2.5 Condicions generals. 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la 

corba corresponent a l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres 

de la mateixa terra, una en estat natural i l’altra prèviament dessecada en estufa a 

110º fins a un pes constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un vint per 

cent (20 %). 

L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en 

més d’un deu per cent (10 %) la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a 

menys que així ho ordeni el Director d’Obra. 

Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut 

d'aigua del terra mitjançant una barreja de materials secs o substàncies 

higroscòpiques adients, com per exemple la calç viva, si bé s'haurà de tenir 

l'autorització del Director d'Obra, qui en funció de les característiques del terra i el 

seu contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a afegir i el 

procediment a emprar. 

2.5.2.6 Ús. 

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

Pous i rases en general: Materials adequats o seleccionats. 

Pous i rases drenants: Materials seleccionats drenants. 

Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, 

sorra de tossal, etc.), amb granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat 

drenant sense les exigències que corresponen al material drenant especificat com a 

tal en aquest Plec. 

A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar 

en els diferents llocs d’ús, prevalent la utilització de materials amb poc o moderat 

assentament. 

2.5.2.7 Materials no utilitzables en reblerts de pou s i rases. 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut 

de matèria orgànica, dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en 

l’execució de reblerts de pous i rases, es transportaran a l’abocador de forma 

immediata, o s’estendran en les zones que expressament assenyali el Director 

d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 
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2.5.2.8 Sòls tumescibles i sòls amb guixos. 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció 

d'aigua. El límit màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb 

sobrecàrrega corresponent a un ferm pel trànsit lleuger; en aquestes condicions la 

inflació màxima no serà superior al dos per cent (2%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per 

cent (6%). 

2.5.3 Execució 

Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui 

anàloga a la considerada als plànols. 

Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se 

quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment 

excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, 

emprant el mínim temps possible entre la realització de les excavacions i la dels 

reblerts dels pous i rases. 

2.5.3.1 Preparació de la superfície d’assentament. 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de 

compactar si així ho especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la 

neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal i material inadequat. 

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les 

excavacions, segons el compliment de les condicions exigides al reblert. 

Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents 

d’aigua superficials o subàlvees, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran 

les segones fora de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva 

execució. Aquestes obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 

Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls 

susceptibles d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la 

seva estabilització o substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra. 

2.5.3.2 Estesa de les tongades. 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les 

especificacions exigides anteriorment, estenent-los en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient perquè amb els 

mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es 

barrejaran per tal d’aconseguir-ho. 

No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, 

autoritzant la seva estesa el Director de l’Obra. 

En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de 

la següent fins que s’hagi corregit l’anterior. 

Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-

se amb l’estesa prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel 

Director d’Obra. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la 

pendent transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill 

d’erosió. 

2.5.3.3 Humectació i dessecació. 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau 

d’humitat òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i 

en funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar. 

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la 

humectació dels materials sigui uniforme. 

Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació 

prevista, es prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment 

de material sec o d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material. 
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2.5.3.4 Compactació de les tongades. 

El gruix de les tongades serà del ordre de 20 cms i de 25 cm com a màxim. 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la 

tongada. 

La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la 

densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor modificat. 

En les zones que assenyali prèviament el Director d’Obra, la compactació haurà 

d’assolir el cent per cent (100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor 

modificat. 

Els mitjans mecànics que es podran fer servir per compactar el reblert, a fi de garantir 

l’absència de qualsevol tipus de perjudici a la canonada, són els que es mostren a la 

taula adjunta, basada a la norma UNE 127916:2004, actualment en fase de redacció. 

No s’admetran mitjans de compactació superiors als indicats a la taula: 

 

 

Alçada sobre la 

clau del tub (m)  

Compactació 

recomanada 

Tipus de 

càrrega 

Tipus de 

compactador 

Pes del 

rodet (T) 

0 Només lateral Qualsevol Granota o safata  

Entre 0 i 0,5 m 
Preferiblement 

lateral 
Qualsevol Granota o safata 

 

Entre 0,7 i 1 m Lateral i superior Estàtica Rodet llis o neumàtics 3 

Mes de 1 m Lateral i superior 

Estàtica Rodet llis o neumàtics 10 

Dinàmica Rodet llis 2 

2.5.3.5 Limitacions en l’execució. 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads 

(2º C). 

Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins 

que no s’hagi completat la seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que 

necessàriament hagi de passar per damunt d’aquestes capes es distribuirà de forma 

que no es produeixin roderes en la seva superfície. L’Adjudicatari serà responsable 

dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, a la 

reparació d’aquests segons les indicacions del Director d’Obra. 

2.5.4 Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a 

realitzar, la seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula. 

 

ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

CONTROL DEL MATERIAL 

     Adequat  Selecci
onat 

Sel. 
drenant 

 

Grandària 
màxima 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  ∅màx < 
10  

∅màx < 8 ∅màx < 5  

% passa # 
0.080 

104 / 72 1 cada 10000 
m3  

  % ≤ 35 
% 

% ≤ 25 
% 

% ≤ 25 
% 

 

Matèria 
orgànica 

117 / 72 1 cada 10000 
m3  

  MO ≤ 1 
% 

MO = 0 
% 

MO = 0 
% 

 

Límit Líquid 105-106 / 72 1 cada 10000   LL(% # 0.4) LL < 30 No  
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

m3  < 40 plàstica 

Índex 
Plasticitat 

     IP < 10 No 
plàstica 

 

Proctor 
Normal 

108 / 72 1 cada 5000 
m3  

  δPN ≥ 
1.75 

δPN ≥ 
1.75 

δPN ≥ 
1.90 

 

CBR 111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  CBR > 5 CBR > 
10 

CBR > 
20 

 

Inflament 
(CBR) 

111 / 78 1 cada 10000 
m3  

  Inf. < 2% Inf. ≤ 0 
% 

Inf. ≤ 0 
% 

 

Sals 
solubles 

 1 cada 10000 
m3  

  [ ] < 6 % [ ] < 2 % [ ] < 0 %  

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Gruix -- Periòdica-
ment 

e ∈ [ 25 - 40 ] cm 

Humitat i 
Densitat  

102-109 / 72 1 cada 500 
m3 

δ in situ  > 95 % δ PN  

   ( • ): Veure apartat corresponent en 
aquest Plec 

 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció 

d'Obra i a càrrec del Contractista. 

2.5.5 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de material compactat, 

mesurat per diferència  entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i 

els perfils teòrics de les excavacions, descomptant tots els materials que s’abonen en 

altres unitats d’obra. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres 

de preus. 

S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material 

que compleixi les especificacions d’aquest Plec, procedent principalment de les 

excavacions o eventualment de préstec. 

S’entén inclòs en el preu l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la 

compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 

subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries 

perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 

Si la Contracta es proveeix, al seu càrrec, de zones de préstec i dels materials de 

préstec, aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al 

criteri del Director d’Obra. En tal cas, el preu assenyalat comprendrà la compra del 

material; l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec sobre 

camió; el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, la humectació o dessecació, la 

compactació i el refí de les superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el 

subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessàries 

perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d’Obra. De manera particular 

inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la 

reposició dels serveis afectats en aquest. 

La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 30 cm., en el casos 

que així ho ordeni el Director d’Obra, també s’inclou en el preu. 

L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest 

Plec, no comportarà cap tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en 

els quadres de preus i en el pressupost. 
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Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i 

conducció de les corrents subàlvies en la zona de fonamentació dels reblerts de pous 

i rases. 

La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida 

no comportarà cap mena d’increment econòmic. 

Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació 

d’aquest s’inclouen en el preu. 

També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a 

mínim el 95 % de la màxima obtinguda en l’assaig Proctor modificat.  

Un augment en el grau de compactació per ordre del Supervisor d’Obra i/o del 

Director d’Obra, no reflectit en la memòria o en la descripció que figura en els 

quadres de preus, podrà comportar un increment de preu. Aquest es valorarà en el 

mateix percentatge que l’increment del grau de compactació. Per exemple, l’augment 

de la densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un increment del 5 % del preu 

establert pel 95 %, independentment del tipus d’assaig Proctor de referència. 

Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els 

quadres de preus són inferiors als exigits en aquest Plec. 

Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi 

d’aconseguir els graus de compactació exigits amb la qualitat i condicions 

assenyalades en aquest Plec, no comportaran cap increment econòmic. 

En el preu del reblert s’inclou qualsevol mitjà que s’utilitzi per la seva execució, ja 

sigui manual o mecànic. 

No seran d’abonament les operacions que a criteri del Director d’Obra s’hagin de dur 

a terme per corregir les superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 

Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la 

terra vegetal no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. 

Així mateix, en els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà ni l’excavació 

realitzada en les operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada 

en un mínim de 30 cm., ni el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no 

comptabilitzat sota cap concepte. 

L’Adjudicatari reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de 

despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un 

increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica a 

emplenar. 

Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que 

no fossin ordenats pel Director d’Obra, no es consideraran abonables i en cada cas 

s'hauran d’excavar en la forma que hom indiqui sense que l’esmentada excavació 

sigui d'abonament. 

2.5.6 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 

118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

2.6 TRANSPORT DE TERRES 

Els tipus de transport de terres que s’efectuaran es resumeixen en els següents: 

− Transport a abocador controlat: Sota aquesta definició s’inclouen tots els 

transports de terres amb diferent percentetge de roca a abocador. 

− Transport interior de terres: S’inclouran els transports de terres des del punt 

d’excavació fins al lloc que determini la Direcció d’Obra, dintre de la mateixa obra 

i per a un posterior ús. 

El transport de terres, en tot cas, es mesura per perfils teòrics d’excavació. 

Els preus d’excavació com d’aportació procedents de préstec o de lloc d’acopi en 

obra, ja inclouen la càrrega al camió de transport. 
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3 OBRES DE CONDUCCIÓ 

3.1 GENERALITATS 

3.1.1 Definició 

En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït 

per tubs comercials o prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, 

colzes, derivacions, reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal·lin en aquesta. 

No són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, 

les excavacions subterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, 

els massissos de recolzament o d’ancoratge i les obres complementàries com ara 

pous de registre, pericons, etc. 

Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió 

soldada o unió per encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids). 

Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la 

canonada. 

Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de 

noranta a cent vint graus (90º a 120º) en el centre de la canonada. També 

recolzament de forma cilíndrica excavat en el terreny. 

3.1.1.1 Classificació 

Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades objete d’aquest 

Plec, es classifiquen en: 

• Canonada de formigó armat 

• Canonada de formigó armat amb camisa de xapa 

• Canonada d’acer inoxidable 

• Canonada d’acer amb soldadura helicoïdal 

• Canonada de fosa 

• Canonada de plàstic: PEAD 

Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen 

en: 

• Canonades de pressió o en càrrega. 

• Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 

Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en: 

•  Canonades a l’aire. 

o A la intempèrie. 

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

• Canonades soterrades. 

o En rasa estreta. 

o En rasa ampla. 

o En rasa terraplenada. 

o Sota terraplè. 

• Canonades subaquàtiques. 

3.1.1.2 Normativa 

Les canonades per abastament d’aigua potable compliran les condicions fixades en 

el vigent “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua” del MOPU. El material component d’aquestes canonades 

complirà la normativa sanitària vigent en particular, el R.D. 1138/1990, de 14 de 

setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990), i la Resolució de la 

Subsecretaria per a la Sanitat, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 4 de novembre 

de 1982. 

De forma complementària hauran de complir també les especificacions recollides al 

document de qualitat EPS-07 d’AGBAR (que s’inclou al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars). 

3.1.2 Materials 

3.1.2.1 Tubs. 

Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del 

present plec. 

En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, 

a més de la durada de la seva vida útil, els següents factors: 
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A). Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més 

desfavorables. 

- Pes propi del tub. 

- Pes del fluid a transportar. 

- Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 

- Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en 

canonades soterrades. 

- Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de 

servei, incrementada en la sobrepressió per cop d’ariet 

calculada, o estimada, en tant per cent de l’anterior; o, si fos 

més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 

- Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada. 

- Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades 

sota el nivell freàtic i en canonades subaquàtiques. 

- Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments 

aïllats. 

- Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 

- Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 

B). Accions físico-químiques. 

- Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de 

baix pH o que continguin sals dissoltes, aigües residuals de 

poblacions i residuals industrials. 

- Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en 

tubs de plàstic, insolació, temperatures extremes. 

- Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 

- Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, 

en canonades soterrades. 

- Envelliment autogen del material polimèric, en 

canonades de plàstic. En funció del temps, de la temperatura i 

de l’estat tensional permanent del material dels tubs; 

especialment la disminució progressiva de la seva resistència 

mecànica i del mòdul elàstic. 

C). Altres factors. 

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

- En canonades soterrades: Conseqüències de possibles 

avaries, mitjans de revisió i conseqüències de les aturades i 

cost de les reparacions. Protecció anticorrosiva de les 

canonades metàl·liques amb pintures o amb protecció 

catòdica. 

En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per 

assegurar el seu bon comportament davant els factors assenyalats anteriorment. 

Aquesta comprovació es farà per a cadascun dels trams de canonada sotmesos a 

diferents condicions de servei i d’instal·lació, considerant les accions 

independentment, així com, en la seva combinació possible més desfavorable. 

En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica 

dels tubs davant les càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es 

sobrepassaran les tensions de treball ni les deformacions d’ovalització admissibles, 

segons sigui el tipus de material i les condicions de servei. Quan es tracti de material 

polimèric es tindran en compte les resistències i el mòdul de deformabilitat 

corresponents al final de la vida útil exigida en el Projecte, en funció del temps, de la 

temperatura del fluent i de la tensió a que estigui sotmès el material del tub de 

manera permanent.  

En els casos de canonades sotmeses a pressió exterior uniforme, com ara les 

canonades soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar 

que no existeix risc de col·lapse o vinclament transversal dels tubs. El coeficient de 

seguretat al vinclament no serà inferior a dos (2), en cap cas. 

Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels 

tubs i hauran de ser avalats per l’experiència. 

3.1.2.2 Unions. 

Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 

El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també 

especificarà les característiques dels materials i elements que la formen i les 

instruccions de muntatge. 
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El Contractista presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant 

que garanteixin l’eficiència del junt o unió proposta. 

L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a 

reserva del resultat de les proves per trams de la canonada instal·lada. 

Les unions hauran de complir les següents condicions: 

- Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. 

- Durabilitat dels elements que la componen davant les accions 

agressives externes i internes, segons les circumstàncies de l’obra i duració 

de la vida útil exigida en el Projecte. 

- Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per 

la normativa vigent o pel present Plec. 

- Estanqueïtat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior 

cap a l’interior de la canonada. 

Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són 

aquelles que impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. 

Elàstiques són aquelles que, sense perdre la seva estanqueïtat, poden admetre 

lleugers moviments motivats per variacions dimensionals, assentaments del 

recolzament i girs, sense detriment de les seves condicions resistents. 

Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, 

per reblert que endureix i es fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat 

amb adhesius. 

Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquitat, de cautxú 

natural o sintètic, allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del 

maniguet segons es tracti de tubs llisos amb unió de maniguet o de tubs amb 

embocadura, en les d’unions per endoll. 

Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents 

químicament al possible atac del fluent. 

3.1.2.3 Peces especials. 

Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les 

canonades compliran les mateixes condicions exigides per als tubs i seran sotmeses 

a les mateixes proves i assaigs que aquests.  

3.1.2.4 Equips hidromecànics. 

Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts 

d’expansió compliran les condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser 

col·locats en la seva posició definitiva a l’efectuar la prova de la canonada instal·lada. 

3.1.3 Execució de les obres 

3.1.3.1 Replanteig. 

El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, 

bisectrius i tangents, i col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada 

quinze metres (15 m) com a màxim, entre cada dos vèrtexs. 

Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència 

d’alineació i de nivell, pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les 

següents toleràncies respecte de la seva posició teòrica definida en els plànols: 

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

- Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 

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

  . Amb pendents igual o menors a l’1% : ±   2 mm. 

3.1.3.2 Rasa per a canonades soterrades. 

Fons de Rasa . Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual 

s’allotja el conjunt format pel tub amb el seu llit de recolzament i el reblert de material 

granular o de formigó a ambdós costats del tub i sobre aquest fins a una determinada 

alçada des de la seva generatriu superior, definida en els plànols. 

La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu 

ample haurà d’ésser suficient per a permetre la correcta instal·lació de la canonada, i 

especialment el llit de recolzament i la compactació del reblert a ambdós costats del 

tub, així com l’execució de les unions o junts. 
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L’ample del fons de rases de profunditat més gran de 0,50 m., exclòs l’espai ocupat 

per l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub 

incrementat en cinquanta centímetres (50 cm), amb un mínim de setanta centímetres 

(70 cm). En rasa de profunditat més gran d’1,30 m., es recomana que l’ample del 

fons no sigui menor de 90 cm. 

Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la 

col·locació de la canonada, en cas de terrenys argilosos, margosos o de fàcil 

meteorització. Si fos absolutament imprescindible efectuar amb més termini l’obertura  

de  les  rases,  s’haurà  de  deixar sense excavar uns vint centímetres (20 cm) sobre 

la rasant de la solera, i realitzar el seu acabat en termini inferior a l’esmentat. 

En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les 

parets de la rasa, l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar-se fins al moment 

d’iniciar el muntatge en els tubs. 

Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar 

per sota de la rasant i efectuar un reblert posterior. Normalment aquesta excavació 

complementària tindrà de quinze (15) a trenta centímetres (30 cm) de gruix mínim. 

El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 

regularitzarà deixant una superfície uniforme. El reblert s’efectuarà preferentment 

amb sorra no argilosa, grava natural o de piconament, amb una mida màxima que no 

excedeixi de vint mil·límetres (20 mm). Es prohibeix l’emprament de sòls plàstics. 

Aquests reblerts de regularització es compactaran amb molt de compte. 

3.1.3.3  Instal·lació de canonades soterrades. 

3.1.3.3.1 Generalitats 

El Contractista efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en 

aquest treball. Procurarà que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, 

per a evitar futurs assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 

El  llit de recolzament dels tubs  i  el  reblert  que  envolta  el  tub s’executaran amb 

molt de compte,  emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 

S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i 

retiraran de l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la 

rasa es realitzarà amb els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i 

classe de material dels tubs. 

Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior 

sigui lliure de terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany. 

Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a 

impedir que es moguin en les operacions següents. En els casos de rases amb 

pendent superior al deu per cent (10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; 

però si això no fos possible, s’hauran de prendre les mesures necessàries per a 

evitar lliscaments dels tubs ja col·locats. Si, malgrat tot, algun tub es mogués s’haurà 

de remoure el reblert, retirar els tubs que es mouen i preparar el recolzament com 

per a la seva primera col·locació. 

Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de 

la canonada per a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. 

No obstant, aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar  amb  

tota  cura  l’interior  de  la  canonada  i  netejar-lo  si  fos necessari. 

Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions 

del fabricant dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista 

haurà de disposar dels materials i útils de treball o eines adequades al tipus de junts 

o d’unió a realitzar. Així mateix haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a 

poder executar correctament les unions o junts; si fos necessari, s’obriran nínxols o 

regates, en el sòl i parets del fons de rasa, encara que aquests no estiguessin 

previstos en els plànols, essent aquesta operació de compte del Contractista. 

En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau 

dinamomètrica al valor del parell predeterminat. 

En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests 

no es moguin durant les operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el 

seu cas. S’emprarà un lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell 

de goma, al material del tub i del junt. 

Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de 

procedir a la comprovació de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de 

la canonada. Es corregiran les desviacions en planta i en alçat si fossin més grans 
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que les toleràncies establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos 

necessari, el Contractista estarà obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i 

tornar a iniciar els treballs des del punt que sigui necessari per a corregir els defectes 

de col·locació, sense perjudici de la part d’obra no remoguda. 

Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació 

del fons de rasa fins al complet reblert de la mateixa, el Contractista estarà obligat a 

mantenir en sec la zona de treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat 

a realitzar les obres auxiliars necessàries per a impedir l’entrada de aigües 

superficials en la rasa. 

Col·locada la canonada i revisada per l’Enginyer Director podrà ser tapada seguint 

les prescripcions del Plec, però deixant al descobert les unions fins que hagi estat 

sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les juntes. 

3.1.3.3.2 Recolzament amb reblert de material granul ar. 

Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material granular compactat, el 

Director d’obra establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva 

possible procedència, be sigui, de les pròpies excavacions de l’obra o be de préstec. 

Pel general, serà material no plàstic, exempt de matèria orgànica. El tamany màxim 

de les partícules no excedirà dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de 

tub emprat. 

El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de 

superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran 

els tubs degudament acoblats i encunyats. En una segona etapa s’executarà el 

reblert a ambdós costats del tub i sobre aquest, fins a omplir per complet tot el fons 

de rasa. 

Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes 

compactades mecànicament, de gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, 

segons sigui, el tipus de material i els mitjans de compactació. En cap cas serà 

admissible un reblert simplement abocat. 

Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà 

com a mínim el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal 

(UNE 7255) o be, el setanta per cent (70%) de la Densitat Relativa si es tractés de 

material granular lliurement drenant. 

La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 
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on: 

e  = índex de porus del material compactat. 

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

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

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

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

γmin. = densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 

204/72). 

Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de 

manera que no es produeixin ni moviments ni danys en la canonada. 

3.1.3.3.3 Recolzament continu de formigó. 

Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en 

bressol de formigó, amb les característiques geomètriques i del material que indiquin 

aquests documents. En el cas en que no ho indiquessin es compliran les següents: 

- El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de 

quinze centímetres (15 cm). 

- El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus 

sexagesimals (120º). 

- El formigó tindrà una resistència característica no menor de 150 Kg/cm2). 

- La mesura  màxima de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part 

(1/4) del gruix menor del bressol sota el tub. 

En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt 

plàstiques i/o expansives, sòls orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa 



 

 

 

Plec de condicions generals  

 

 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 17 

 

de base, de formigó pobre de gruix no menor de 15 cm, en tot l’ample del fons de la 

rasa que serveixi de ciment del bressol. 

Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense 

formigonar un tram de bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), 

per a facilitar l’execució de la unió. Aquest tram es formigonarà després d’executades 

les unions, llevat indicació diferent en el Plec o en els Plànols. 

3.1.3.3.4 Reblert de la rasa 

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus 

accessoris i peces especials, es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del 

Director. 

Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver 

reblert, almenys parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en 

cas de negament accidental d’aquesta, i per a protegir els tubs contra eventuals cops 

o impactes. 

En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases almenys que es prenguin 

mesures per a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 

En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert 

evolvent similar, el reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, 

depenent dels condicionants de l’obra. Les característiques del material del reblert de 

la rasa i el seu grau de compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols. Pel 

general, s’aplicaran els següents criteris: 

a) Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  

rodat i no estigui prevista l’execució d’obres de reblert, de fàbrica, o de 

paviment sobre la rasa reblerta, el material de reblert podrà ser 

qualsevol producte natural d’excavació de mida inferior a dos 

centímetres (2 cm), de terres o fragments de roca, en els primers 30 

cm per damunt de la generatriu superior del tub i de mida menor a vint 

centímetres (20 cm) per a la resta. El reblert s’executarà per tongades 

sensiblement horitzontals sense necessitat de compactació mecànica. 

La superfície terminal del reblert es deixarà en forma bombada i 

lleugerament per damunt dels cantells exteriors de la rasa, a l’objecte 

de compensar el natural assentament del reblert. Durant l’abocament i 

estesa de les primeres tongades, es procurarà de no remoure el 

reblert que envolta al tub. 

b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat 

o estigui prevista l’execució d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o 

de pavimentació sobre aquesta, el reblert de la rasa serà executat per 

tongades compactades mecànicament, fins assolir com a mínim la 

densitat i les condicions de deformitat màxima, o la capacitat portant 

mínima que s’exigeixin en el Plec o en els Plànols. Pel general, la 

densitat del reblert no serà inferior al cent per cent (100%) de la 

densitat Proctor; i si es tracta d’un material no coherent i lliurament 

drenant la densitat relativa no serà menor del setanta-cinc per cent 

(75%). 

c) La mida màxima de les partícules del material emprat en el 

reblert de recolzament i cobriment de la canonada no serà superior al 

límit fixat, segons  el tipus de material del tub, en el corresponent 

article d’aquest Plec. 

d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà 

substàncies nocives, com ara matèria orgànica o sals solubles, 

especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la tolerable per a 

que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris. 

En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es 

subdividirà en dues zones: la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la 

generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del diàmetre exterior d’aquest, amb 

un mínim de trenta centímetres (30 cm); i la zona alta, que correspongui a la resta del 

reblert de la rasa fins al seus cantells superiors. Les característiques del reblert 

d’ambdues zones seguiran el següents criteris: 

a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, 

preferentment granular, col·locat per capes de 7 a 10 cm de gruix, 

compactades mecànicament. La densitat assolida serà almenys el noranta per 

cent (90%) de la densitat Proctor Normal, o la seva densitat relativa més gran 

del setanta per cent (70%) si es tractés de material no coherent i lliurament 

drenant. 
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b) La mida màxima admissible del material emprat en el reblert de la 

zona baixa de la rasa serà el fixat en el corresponent article d’aquest Plec. 

c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) 

i d), de l’anterior paràgraf. 

3.1.3.4 Instal·lació de les canonades sobre recolzam ents aïllats. 

En les instal·lacions a l’aire, ja sigui en recintes tancats o a cel obert, les canonades 

es col·locaran sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl·liques, tal com defineixin 

els Plànols. 

Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en 

forma de pilar i d’un bressol d’assentament de la canonada. Si el bressol es 

formigona després de muntada la canonada, calçada sobre el suport, haurà de 

garantir-se l’enllaç d’aquest amb el bressol mitjançant rodons i la separació entre la 

canonada i la superfície terminal del suport serà tal que almenys el noranta per cent 

(90%), en pes, de l’àrid gros del formigó del bressol tingui un a mida inferior a la 

quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en el formigó hauran 

de ser d’acer. 

Si la canonada fos metàl·lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclòs 

les zones de recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 

3.1.3.5 Execució de juntes. 

Les juntes dels tubs centrifugats de sanejament seran d’endoll i cordó, s’efectuaran 

amb morter de ciment format per una part de ciment i altre de sorra. 

 

Es retocarà la junta amb filàstica per a mantenir el cordó del tub al nivell apropiat i, 

amb el fi que la junta sigui concèntrica, la filàstica anirà impregnada del morter de 

ciment. Finalment es col·locarà el morter de ciment fins a arribar totalment a la junta. 

 

La junta dels tubs de formigó precomprimit serà de tipus elàstic amb anell de goma 

del tipus labiat. El mode de muntatge serà sotmès a aprovació pel Contractista a 

l’Enginyer Director. 

3.1.4 Proves de la canonada instal·lada 

3.1.4.1 Generalitats 

El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada 

muntada la canonada amb totes les seves peces especials, connexions de servei, 

vàlvules, ventoses i demés accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos 

següents tipus i hauran de complir la norma UNE-EN 805:2000 : 

a) Proves de pressió. 
b) Proves d’estanqueïtat. 

La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus 

junts i els demés accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de 

treball majorada amb un determinat coeficient multiplicador. 

La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua 

per fuites no supera un límit preestablert. 

En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-

se durant la prova de pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la 

canonada. Generalment, aquest procediment s’aplica en les canonades amb una 

pressió de servei més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 

En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), 

és obligatori realitzar separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat 

superada satisfactòriament la prova de pressió. 

El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució 

de les proves abans esmentades, així com el personal necessari; el Promotor podrà 

subministrar els manòmetres o equips de mesura, si ho creu convenient, o 

comprovar els subministrats pel Contractista. 

3.1.4.2 Prova de pressió 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves 

parcials de pressió interior per trams de longitud fixada pel Director. Es recomana 

que aquests trams tinguin una longitud pròxima al cinc-cents metres (500 m) sempre 

que, en el tram escollit, la diferència de pressió entre el punt de rasant més baixa i el 

punt de rasant més alta no excedeixi del deu per cent (10%) de la pressió de prova. 
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En canonades que no vagin a treballar a pressió, els trams de prova seran els 

compresos entre pericons consecutius o punts singulars del traçat de la canonada. 

La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 

a)  En canonada a pressió: 

Pp = 1,4 Pt 

On  Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el 

cop d’ariet. 

b)  En canonades sense pressió per a altres finalitats: 

La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas de 

negament de tota la instal·lació. 

Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva 

tots els accessoris de la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà 

d’estar parcialment reblerta, però deixant els junts descoberts. 

Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant 

oberts tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant 

després i successivament de baix a dalt, una vegada que s’hagi comprovat que no 

queda aire atrapat en la conducció. A ser possible es donarà entrada a l’aigua per la 

part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no 

fos possible, l’ompliment es farà encara més lentament per a evitar que quedi aire en 

la canonada. En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga, si no existís 

ventosa, per a expulsar l’aire i comprovar que tot l’interior del tram objecte de la 

prova es troba comunicat en la forma deguda. 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest 

darrer cas, haurà de ser proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a 

poder regular la pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s’hagi 

d’assajar i estarà proveïda de dos manòmetres tarats per un organisme oficial. 

Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb 

peces especials que es fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites 

d’aigua, i seran fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la 

canonada. Es comprovarà que les vàlvules intercalades en el tram de prova, d’existir, 

es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran 

d’estar ancorats i les seves fàbriques executades amb la resistència deguda. 

La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 

0,1 Mpa (1 kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà 

durant trenta minuts. La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps 

no s’observin fuites d’aigua i el descens de la pressió interior no superi el valor 

(Pp/5)1/2.  

Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes de la 

canonada, repassant els junts, i canviant, si fos necessari, algun tub, de forma que al 

final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el valor abans indicat. 

Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de 

comprovar que els massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan 

dimensionats per a resistir els efectes de la prova amb suficient marge de seguretat.  

En cas contrari, s’hauran de prendre les mesures suplementàries que siguin 

necessàries per a que les proves no causin detriment de les condicions d’estabilitat 

dels elements esmentats. Aquestes mesures podran ser estampiments, ancoratges 

de reforç o d’altres.  

3.1.4.3 Prova d’estanqueïtat 

Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de 

realitzar la d’estanqueïtat. En les canonades sense pressió i en les de pressió de 

servei, inferior a 0,1 MPa (1 kp/cm2), i en les de baixa pressió quan ho exigeixi el 

Director d’Obra. 

La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de 

canonada en prova mitjançant una manxa tarada, de forma que es mantingui la 

pressió de prova d’estanqueïtat establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i 

d’expulsar l’aire. 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram 

de la canonada objecte de prova. 

La duració de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps 

serà inferior al valor donat per la fórmula: 
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V = k L D 

on: 

V     =   Pèrdua total en la prova, en litres. 

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

D    =   Diàmetre interior, en metres. 

k     =   Coeficient depenent del material dels tubs. 

El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors 

següents; segons el material dels tubs: 

-   Fibrociment:    k = 0,35 

-   Formigó en massa:   k = 1 

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

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

-   Fosa:       k = 0,30 

-  Acer:       k = 0,35 

-  Plàstic:      k = 0,35 

Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos 

sobrepassat, el Contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs 

defectuosos. Així mateix, el Contractista estarà obligat a reparar qualsevol fuita 

d’aigua detectada encara que la pèrdua total en el tram fos inferior a l’admissible. 

3.1.5 Amidament i abonament 

La canonada s’abonarà per metres (m) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg de 

l’eix, descomptant l’espai ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per 

les obres complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la 

naturalesa i característiques del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, 

així com de les seves característiques geomètriques i mecàniques. 

Sempre que no s’indiqui el contrari, el preu del metre de canonada instal·lada es 

dividirà en dos conceptes que s’abonaran de forma separada. El primer comprendrà, 

com a mínim: 

- Subministrament del tubs, incloses les proves en fàbrica. 

- Subministrament dels junts amb tots els seus accessoris. 

En el segon s’inclou: 

- Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics 

intercalats o empeltats a la canonada. 

- Proves de la canonada instal·lada. 

Segons el tipus de material, el preu de muntatge es pot desglossar en les tres 

partides següents: 

- Transport del tub fins a la zona d’obra. 

-  Descàrrega del tub a la zona d’acopi. 

- Muntatge del tub amb les seves unions o junts i dels equips hidromecànics 

intercalats o empeltats a la canonada. 

A excepció d’aquells materials en que s’especifiqui el contrari, l’amidament i 

abonament de les peces especials necessàries per a la correcta execució de la 

canonada (tals com tes de derivació, cons de reducció, caps extrems o altres) es 

durà a terme de forma a separada. Aquestes peces s’amidaran per unitat (ut) i el seu 

abonament es separarà en dos conceptes: 

-  Subministrament de la peça especial. 

-  Transport i muntatge de la peça especial. 

4 OBRES AMB ELEMENTS METÀL·LICS NO 
ESTRUCTURALS 

4.1 TAPES I PLATAFORMES D’ENTRAMAT METÀL·LIC 

4.1.1 Generalitats 

Plataformes d’entramat metàl·lic són peces formades per un entramat de platines 

metàl·liques posada de cantó; constitueixen elements de tancament que, recolzats 

en l’estructura portant de l’obra, permeten el pas de persones i vehicles sobre 

passarel·les, buits, pericons, pous, etc. 

Quan les plataformes estan destinades a tancar un buit practicable de petites 

dimensions, se les anomena tapes d’entramat metàl·lic. 
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Quan es prevegi que sobre la plataforma o tapa puguin transitar vehicles, es 

comprovarà la resistència de l’entramat d’acord amb el disposat en la “Instrucció 

relativa a les accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carreteres”. 

Quan només siguin transitables per persones, es comprovaran amb la sobrecàrrega 

que indiqui la norma aplicable complint, en tot cas, amb el disposat en l’ “Ordenza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 

4.1.2 Materials 

Les reixetes i tapes metàl·liques seran d’acer F-221 galvanitzat en calent. Tindran les 

dimensions geomètriques necessàries per al seu perfecte ajust i seran resistents al 

pas dels vehicles o possibles sobrecàrregues. El bastidor de recolzament serà d’acer 

galvanitzat en calent.  

Les tapes de fosa tindran una resistència a la tracció de cinquanta quilopondis per 

mil·límetre quadrat (50 Kp/mm2)  i un percentatge d’allargament del vint-i-dos per 

cent (22%). 

4.1.3 Tipologia 

L’entramat metàl·lic o reixeta constarà d’una família de platines paral·leles  i 

equidistants posades de cantó, platines portants, i d’una segona família de platines o 

rodons normals a les anteriors, elements de repartiment, també paral·leles i 

equidistants entre si que estaran soldades a les platines portants i pràcticament 

enrasades amb aquelles per la seva cara superior. 

4.1.4 Execució 

La reixeta es fabricarà i enviarà a obra en peces que puguin muntar-se i desmuntar-

se sense necessitat d’emprar mitjans mecànics d’elevació. Totes les peces aniran 

vorellades en tota la seva perifèria per una platina de la mateixa secció de les 

portants i a la que es soldaran tant les platines portants com als elements de 

repartiment que l’escometen. 

El bastidor de recolzament de les reixetes o tapes es col·locarà, durant l’execució de 

l’estructura portant, de forma que la reixeta o tapa quedi orientada segons s’indiqui 

en els Plànols. L’assentament serà perfecte, sense que el pas dels vehicles o 

vianants sobre l’element produeixi cap moviment. 

Els Plànols o el Director de l’obra indicaran el mitjà elegit per a la fixació de l’entramat 

a l’estructura portant. Si fos mitjançant soldadura, s’efectuarà amb cordons 

discontinus de no menys de dos mil·límetres (2 mm) de garantia, cinquanta 

mil·límetres  de longitud (50 mm) i separats no més de quatre cents cinquanta 

mil·límetres (450 mm). La soldadura s’executarà d’acord amb l’estipulat en aquest 

Plec. Si la fixació es realitzes mitjançant grapes, aquestes seran del model 

subministrat pel fabricant de la reixeta i es disposaran amb una separació no superior 

a cinquanta centímetres (50 cm). 

4.1.5 Amidament i abonament 

Les reixetes i tapes per a tancament de pericons, pous i buneres, seran d’abonament 

independent i s’amidaran per unitat col·locada (ut). 

Les plataformes i reixetes d’entramat metàl·lic s’amidaran per metres quadrats (m2) 

realment col·locats incloent la part proporcional de perfils de soport. 

S’abonaran al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 
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EQUIPS I INSTAL·LACIONS 
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5 EQUIPS HIDROMECÀNICS 

5.1 GENERALITATS 

5.1.1 Definicions 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de 

cabal o de protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en 

contacte amb l’aigua, inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que 

siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 

El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les 

obres objecte d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran 

altres específiques dels diferents equips. 

Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 

- Comportes o vàlvules de regulació . Són les destinades a controlar el cabal que 

passa pel tram o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser 

correcte en qualsevol grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni 

cavitacions. 

- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda . Són les col·locades aigües 

amunt de les de regulació, en conductes o canonades.  La seva posició de règim és 

de total obertura o de tancament. Se instal·len per a mantenir sense càrrega les 

vàlvules o comportes de regulació en els períodes d’aturada del sistema, així com 

per a poder revisar-les o desmuntar-les.  Han de poder obrir-se i tancar-se en les 

condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 

- Vàlvules de protecció . Són les destinades a tancar-se automàticament per a 

protegir les instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan 

es sobrepassa un determinat cabal o velocitat de l’aigua. 

- Comportes automàtiques . Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen 

un determinat nivell aigües amunt o aigües avall, o un desnivell entre aigües amunt i 

aigües avall. L’automatisme pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o 

per sistemes de sensors elèctrics. 

- Vàlvules antirretorn o de retenció . La seva finalitat és la d’impedir el pas de 

l’aigua en sentit invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un 

sentit i es tanquen automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de 

sentit. 

- Vàlvules reductores de pressió . Equips convenientment tarats, capaços de 

provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor 

del cabal, una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 

- Ventoses . Elements que connectats a una conducció, actuen com a òrgan 

automàtic per a l’entrada, sortida i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del 

seu traçat, s’obren automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen 

quan aquest ha sortit en la seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 

5.1.2 Caracterìstiques generals 

5.1.2.1 Materials 

En general, tots els materials que s’emprin a la construcció dels mecanismes hauran 

d’ajustar-se a les característiques assenyalades per, i en aquest ordre de 

preferència, les Normes UNE, ISO, DIN o ASTM si n’hi hagués. 

Elastòmers vàlvules. 

Bàsicament serà de conformitat amb la Norma UNE 53.571-74 

Papallona. 

Serà d’acer inoxidable, almenys pel que fa a l’acabament exterior, i principalment a la 

zona de menor gruix, que coincidirà amb la que assegura l’estanqueïtat en 

pressionar l’elastòmer. 

Eix vàlvules. 

Serà d’acer inoxidable. 

Desmultiplicador. 

Al seu mecanisme no podrà haver-hi peces de fosa grisa. 

Rodets o carrets de desmuntatge 

Per a facilitar-ne el moviment seran, almenys a la part lliscant que estigui en contacte 

amb el fluid, d’acer inoxidable. Els cargols o espàrrecs necessaris seran d’acer 

cadmiat. 
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Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de 

defectes i imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la 

que seran destinats i als processos de fabricació als que seran sotmesos. 

Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma 

corresponent així ho autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que 

per a tal reparació s’indiqui en la norma. 

Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb 

l’aigua, seran resistents dins d’ella, a la corrossió, lliures de substàncies tòxiques i no 

seran atacats per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida 

i sense arribar a contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es 

trobi o que pogués estar en el seu contacte. 

Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap 

altra substància no potable. 

El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb 

l’aigua serà de qualitat alimentària. 

 En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí 

esmentades, essent obligació del Contractista justificar davant el Director les raons 

de la seva utilització i l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 

5.1.2.2 Normes. 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no 

aleados de uso general”. 

L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o 

laminados de uso general”: 

La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 

Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, 

“Bronces al estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 

El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 

La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y 

de formas análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  

Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidatge, etc., 

s’ajustaran a la norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 

Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de 

acero de precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes moldeats de goma natural  

cautxú sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que 

hauran d’agregar-se negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents 

vulcanitzadors i plastificants. 

Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes 

d’assaig que s’esmenten a continuació : 

ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 

 
CARACTERÍSTICA/PROPI

ETAT 

 
VALOR 

 
MÈTODE  D’ASSAIG 

 
Resistència mínima al 
trencament. 

 
21 MPa (214 

kp/cm2) 

 
ASTM- D412 “Method of 
Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 

 
Allargament mínim en el 
moment del trencament. 

 
45 % 

 
ASTM-D412 “Method of 
Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 

 
Duresa Shore (Tipus A). 

 
60 - 70 

 
ASTM-D2240, “Method of 
Test for the Indentation 
Hardness of Rubber and 
Plastic by means of a 
Durometer”. 

 
Pes específic.  

 
1,15 ± 0,03 

 
- 

 
Absorció d’aigua per pes. 

 
màxim 5% 

 
ASTM-D395, “Method of Test 
for change in propierties of 
elastomeric vulcanized 
resulting from inmersion in 
liquids”. 

 
Resistència a la tracció 
després de l’envelliment en 
bomba d’oxigen (48 hores; 

 
mínim 80% de la 
resistència a la 
tracció abans de 

 
ASTM-D572, “Method of Test 
for accelerated aging of 
vulcanized rubber by oxigen 
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CARACTERÍSTICA/PROPI

ETAT 

 
VALOR 

 
MÈTODE  D’ASSAIG 

70 ºC; 21 kp/cm2) 
  

l’envelliment. pressure method”. 

 

El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents 

aprovades pel Director. 

Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips 

hidromecànics seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres 

de reconeguda acceptació aprovades pel Director. 

5.1.2.3 Assaigs dels materials. 

En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics 

seran efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les 

normes UNE, DIN o ASTM segons la designació del material. 

Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la 

persona en la qual delegui. 

Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de 

que el material compleix amb els requisits exigits en la norma.  En cas contrari, el 

material aplegat serà sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la 

seva qualitat en conformitat amb la norma. 

Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de 

qualitat de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 

Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar 

que les característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma 

corresponent. 

5.1.2.4 Fabricació 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert 

en les especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 

Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en 

obra es detectaren defectes en les matèries primes, el Contractista haurà de 

comunicar-ho al Director i sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 

El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals 

dels equips finalitzats. Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust 

adequat per assegurar el correcte funcionament dels equips. 

Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables 

UNE, ISO o DIN. 

Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge 

les toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels 

equips. 

5.1.2.5 Protecció anticorrosiva 

El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de 

superfícies i aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el 

Preu del Contracte. 

El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director 

un programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, 

catàlegs del fabricant de pintures i color d’acabat. 

Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en 

funció del tipus d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions 

d’agressivitat de l’aigua. 

5.1.2.5.1 Preparació de superfícies. 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 

055900. Per a la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o 

granalla de fosa.  Les característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per 

aconseguir el grau de preparació de superfície abans esmentat. 

Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a 

evitar que els materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, 

rodaments, superfícies mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió. 
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Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades 

de soldadura i altres substàncies estranyes. 

La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient 

sigui menor de cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran 

del vuitanta-cinc per cent (85%). 

 

 

5.1.2.5.2 Sistemes de protecció anticorrosiva. 

5.1.2.5.2.1 Generalitats 

Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els 

equips hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 

Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de 

les pintures. 

Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 

No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades 

en obres. 

Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol 

altra zona on s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades 

minuciosament al grau St-3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes 

d’acabat. 

El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran 

instal·lats a obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà 

executada en taller i, complementarà en obra el sistema aprovat. 

En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, 

el tipus del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 

5.1.2.6 Dades dels equips 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al 

Director aquells documents del projecte de construcció de l’equip que siguin 

necessaris per a la justificació de que l’equip compleix les condicions establertes en 

el Plec. També estarà obligat a lliurar quantes dades i documents afectin a la 

execució de l’obra civil, especialment els plànols i les instruccions de col·locació de 

les peces fixes i de les màquines.  

Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, 

i posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les 

garanties donades pels seus fabricants. 

La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, 

almenys, el següent: 

a)  Descripció dels equips. 

b)  Característiques tècniques. 

c)  Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 

d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima 

d’explotació. 

e)  Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 

f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 

La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, 

almenys, en el següent: 

Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, 

càrregues d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 

Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament 

i elements de comandament i control. 

Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, 

en forma d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en 

el seu cas. 

Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 

S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament 
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dels equips amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra 

de fàbrica o al terreny, en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres 

d’alimentació i pupitres de comandament, senyalització i control. 

Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de 

control de qualitat i de proves en taller. 

Plan de proves en obra. 

Instruccions de funcionament, manteniment i conservació. 

Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 

Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveedors dels materials 

o equips adquirits pel Contractista en el mercat. 

Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar 

el tipus, dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa 

pel Promotor en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels 

elements, aparells o equips subministrats per tercers. 

5.1.2.7 Control de qualitat 

5.1.2.7.1 Control de producció. 

El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels 

materials, productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord 

amb les Pautes de Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els 

aspectes de control de fabricació, control dimensional i proves en taller.  

 

Control de fabricació:  

- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació 

dels equips, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials 

rebuts en fàbrica. 

- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats 

per tercers. 

- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, 

muntatges parcials, etc. 

- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 

Control dimensional .  Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, 

s’efectuarà una presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les 

dimensions finals corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols 

aprovats o especificades en aquest Plec. La presentació en blanc dels equips de 

comportes i peces fixes podrà realitzar-se en una bancada horitzontal.  El protocol 

amb les dimensions finals de tots els conjunts constitutius de l’obra formarà part de 

l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat dels equips. 

Proves en fàbrica .  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en 

aquest Plec. Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de 

proves de taller”, amb la definició de totes les proves que hauran de ser efectuades 

en fàbrica, una vegada construïts els equips. 

Expedient de control de qualitat . El Contractista estarà obligat a presentar al 

Director, en la forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, 

dividit en els capítols de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves 

en fàbrica. 

5.1.2.7.2 Control de recepció. 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i 

provats en obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als 

resultats de les proves finals. 

El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de 

compliment, per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat 

anterior. 

El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista 

quanta informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, 

així com per a fer visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a 

presenciar les proves, assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment 

les de control dimensional i les proves en fàbrica. 
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5.1.2.8 Transport i emmagatzematge 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en 

caixes de fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà 

de ser marcada amb la identificació de les peces que contingui. 

Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 

subministrament, els següents equips: 

-   Armaris elèctrics i de control. 

-   Unitat motrius hidràuliques. 

-   Components dels mecanismes completament acoblats. 

 

5.1.3 Muntatge 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix 

temps que es realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de 

primera fase en el que es moldejaran les ranures i caixetins amb les armadures 

passants i els ancoratges que indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 

Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els 

laterals i llinda, en el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de 

tenir dispositius de regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser 

col·locada amb la precisió que es requereix.  Generalment es podrà emprar el 

sistema d’espàrrecs roscats provistos de femella i contrafemella. 

Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment 

en el formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos 

de la vàlvula es muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al 

que es fixarà rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la vàlvula a 

l’executar el formigó de segona fase. 

Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o 

recolzament de formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins 

moldejats en el formigó de primera fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest 

formigó, en la seva correcta posició i s’anivellarà mitjançant falques d’acer. 

Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es col·locaran 

els espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, una cop endurit 

aquest, es tibaran els ancoratges. 

Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una 

canonada o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es 

realitzarà una vegada solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica.  Si la 

vàlvula fos embridada en els seus dos extrems, es disposarà de brides de 

desmuntatge amb cèrcol en forma de falca.   

En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes 

les unitats o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies 

d’alineació i d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de les 

unions entre peces contigües. 

Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o 

forat on hagi d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements 

d’amidament i posicionat adequats. 

Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans 

d’efectuar el formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició 

de dites peces o vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de 

col·locació, en el cas que aquests sobrepassin les toleràncies establertes.  Si per a 

corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i 

reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà aquestes operacions al 

seu càrrec, seguint les instruccions del Director. 

Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció 

anticorrosiva realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser 

realitzat en obra. 

5.1.4 Proves en obra 

Quan el muntatge dels equis hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar 

els controls i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el 

compliment de les característiques establertes en el projecte aprovat. 

Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 
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Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema 

hidràulic, amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 

Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del 

Director un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les 

especificacions del Plec i del projecte aprovat. 

Les verificacions i proves en sec seran, almenys, les següents: 

- Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 

- Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips 

en aquestes instal·lats. 

- Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o 

vàlvules en els seus moviments de tancament i obertura. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de 

posició. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els 

mitjans de maniobra.  

- Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres 

d’obertura i tancament. 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, 

etc. 

Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 

- Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 

- Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus 

moviments d’obertura i tancament. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 

- Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics 

durant totes les fases de la maniobra. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de 

posició (visuals i no visuals). 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, 

etc. 

- Estanqueïtat Norma ISO 5208 (Categoria 5). 

- Pressió hidrostàtica Norma ISO 5208. 

- Funcionament: 3 maniobres completes manuals i/o elèctriques. 

- Tensió i intensitat servomotor. 

- Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues 

d’hissament. 

- Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls 

o comportes, en el seu cas. 

5.1.5 Amidament i abonament 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni 

exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 

Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per 

a la subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 

Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les 

peces d’estanquitat. 

Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i 

les seves proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les 

bombes d’oli i els conductes oleohidràulics, en el seu cas. 

Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 

Els conductes metàl·lics i dispositius d’aeració. 

Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de 

transició i de descàrrega. 

Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 

Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 

Les peces de reposició. 

L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els 

preus unitaris que apareixen en el Quadre de Preus. 

Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses 

de projecte, fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre 

muntatge en obra, així com de les proves en obra.  
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5.1.6 Marques i inscripcions. 

A tots els elements haurà de constar-hi, de forma indeleble: 

- Diàmetre nominal. 

- Pressió nominal. 

- Any de fabricació. 

- Identificació del fabricant. 

5.2 VÀLVULES 

5.2.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les vàlvules. 

Els tipus d’equips que es tracten en aquest article són les següents: 

Vàlvules de seccionament: 

Vàlvules de comporta. 

  Vàlvules de papallona. 

  Vàlvules guillotina. 

Vàlvules de retenció 

Vàlvules hidràuliques volumètriques 

Diàmetre Nominal (DN).   Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o 

ventosa el diàmetre interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva 

connexió amb la canonada, independentment que, en el seu interior, pugui tenir part 

o conductes d’un diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN).   Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, ha de suportar 

la ventosa o vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més 

desfavorable de situacions. 

5.2.2 Característiques  

Els materials que s’utilitzin en la fabricació de les ventoses de sèrie compliran les 

especificacions de l’apartat 1 i 5.1 d’aquest Plec. 

L’elastòmer serà innocu enfront de l’aigua. 

 

Totes les vàlvules estaran previstes per a una pressió nominal mínima de 10 kg/cm2. 

 

Les vàlvules portaran, per tal de muntar-les a la canonada, brides perforades a PN 

10, segons la norma UNE 19153. 

 

En cas que l’eix de subjecció del disc no sigui continu, s’haurà de complir, com a 

mínim, el que disposa la Norma AWWA C-504 quant a la profunditat de la inserció en 

cos i disc. 

 

El desmultiplicador per a accionament de la vàlvula haurà de subministrar, a cabal 

constant al volant, un cabal creixent a les proximitats de la tanca, que n’asseguri 

l’estanqueïtat i disminueixi la pressió per cop d’ariet. 

 

Pel que fa a la resistència mecànica del desmultiplicador, és preferible que sigui del 

tipus cargol-femella, accionant un sistema del tipus biela-maneta per tal d’aconseguir 

un gir a 90 graus. El sentit de gir per a la tanca serà el de les agulles del rellotge. 

 

Pel que fa a la motorització de les vàlvules, el servomotor haurà de disposar, per al 

comandament a distància, dels elements següents: 

 

− Contactes dobles de final de carrera. 

− Potenciòmetre d’angle d’obertura. 

− Resistència de calda per a cambra de contractes. 

− La tensió de funcionament del servomotor serà de 220/380 V. 

5.2.2.1 Vàlvules de comporta. 

Vàlvules de comporta (per a pressions iguals o inferiors a 25 Kg/cm2). 

Servei :  Diversos. 

Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la 

corrosió, lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de 

bacteris, algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per 

sabor, olor, enterboliment o coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el 
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seu contacte. Cap dels components usats, conté crom ni cadmi ni altra substància no 

potable. 

La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les 

vàlvules, és de qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2). 

El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 500 mm de pas i pressions 

de 10, 16  i  25 Kg/cm2 

Les vàlvules de comporta muntades per a l’aïllament de ventoses seran de fusell 

exterior. 

 

Especificació de materials 

Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  

- Cos, tapa i llentia de tancament en fosa nodular GGG-50. 

- El volant de fosa nodular (GGG-50) per a evitar trencaments. 

- El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m i la 

pressió sobre l’elastòmer no sobrepassa els 50 Kg/cm2 

- La longitud de muntatge, correspon al model curt de la norma DIN 3.202.F4. 

Aquesta longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 

- Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 

- Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN2.501 i DIN 2.576, en el 

sentit de portar el DN 80, 8 forats per a PN-10 igual que per a PN-16, les vàlvules 

portaran aquest forat, amb el que s’aconseguirà la intercanviabilitat, entre ambdues 

pressions i per tant major possibilitat d’evitar recanvis diferents. 

- Amb indicador d’obertura i tancament. 

- Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 

- El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o 

cadmiats, amb rosca mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les 

femelles corresponents. 

- El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual 

d’acord amb les normes americanes (AWWA C-509) en el seu apartat 2.2.9.2., està 

exempt de metalls pesats, i el contingut de coure no supera les 8 ppm. 

- Els junts i empaquetatges són del mateix material. 

- L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 

- El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment 

químic, aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 

- Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’aplicarà una tercera 

capa d’epoxi fins arribar a un gruix total de 200 micres. 

- La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 

- Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.  

De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, 

s’emetran certificats, del fabricant i fonedor. 

Especificacions de disseny i construcció 

Les vàlvules estan dissenyades amb forma tubular en la part inferior del cos, sense 

escotadura d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, 

fangs o qualsevol altre material estrany. A més en el moment del tancament es 

produeix un efecte venturi, que escombra el fons de la vàlvula, netejant-lo de cossos 

estranys, per la qual cosa es conserva la tanca hermètica. 

La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 

Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors 

telescòpics de 4 a 5 m de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera. 

Les vàlvules de PN-10 i PN-16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós 

inclosos, són exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 
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En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb 

excepció del cos, per ser les brides i els seus forats diferents. 

Especificacions de prova 

Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita 

hermètic, que es correspon amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de 

prova de cos el 60% superior a la nominal i la del tancament el 10% superior també a 

la d’utilització de la vàlvula. En ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 

5.3 VENTOSES 

5.3.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les ventoses. 

Diàmetre Nominal (DN).   Es defineix com a diàmetre nominal de la ventosa el 

diàmetre interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb 

la canonada, independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes 

d’un diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN).   Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que 

suportar la ventosa, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més 

desfavorable de situacions. 

5.3.2 Característiques  

Els materials que s’utilitzin en la fabricació de les ventoses de sèrie compliran les 

especificacions de l’apartat 1 i 5.1 d’aquest Plec. 

5.3.2.1 Ventosa trifuncional combinada. 

Equip:    Ventosa trifuncional combinada. 

Servei:    Punts alts en canonades. 

Àmbit:    Des de DN 150 fins a DN 400. Entrada embridada i sortida protegida. 

Ventosa trifuncional combinada composta d’un cos ventosa cinètica amb purgador 

incorporat a un lateral. 

El cos ventosa realitza les dues funcions d’entrada-sortida d’aire en gran quantitat 

mentre que el purgador allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la 

canonada està en servei. 

La ventosa és capaç d’evacuar aire a la velocitat del só sense que la boia pugi per 

efecte de la mateixa i no porta difusor ni cap deflector. 

La boia és totalment esfèrica construïda en acer inoxidable i suporta un test de 

pressió de 70 bar. 

Tant l’entrada com la sortida, coincideixen amb el diàmetre nominal de la ventosa. 

El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanques i una tovera 

totalment d’acer inoxidable, actuades per una boia flotant esfèrica del mateix 

material. 

Prescripcions addicionals: 

En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de 

pintura d’esmalt de poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat alifàtic, 

amb excel·lent retenció de brillantor i color. El color serà el mateix que el del 

revestiment de fàbrica o el que designi la DO. 

5.3.3 Control de qualitat 

5.3.3.1 Control de producció. 

Serà d’aplicació l’establert al punt 11.1 d’aquest Plec. 

5.3.3.2 Control de recepció. 

Tipus de proves de recepció 

Les ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i 

d’estanqueïtat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis 

auxiliars i humans del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o 

persona en qui delegui. 

Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels 

materials són les definides en el Plec o en els Plànols.  
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5.3.3.3 Control dimensional 

Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest 

Plec i les que hagi ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els 

eventuals descentrats en la fosa de les peces. 

5.3.3.4 Prova de resistència 

La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la ventosa té 

la resistència mecànica suficient per a resistir la pressió interior màxima de disseny 

amb suficient seguretat. 

La prova consistirà en sotmetre a la ventosa, amb una de les seves brides cargolada 

a un banc de proves i l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la pressió 

màxima de servei prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 

Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar 

en el seu interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 

No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se 

petits degoteigs a l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les 

diferents peces. 

La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps 

se li donaran al cos de la ventosa alguns cops de martell. 

5.3.3.5 Prova d’estanqueïtat 

La prova d’estanqueïtat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les 

diferents peces que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules 

l’obturador tancat també ho és. 

La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat 

a assajar, tenint la precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica 

s’elevarà lentament fins assolir 1,10 vegades el valor de la pressió màxima de servei 

prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 

La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no 

s’observaran pèrdues ni degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels 

elements d’impermeabilització entre peces.   

5.3.4 Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert a l’article punt 11.1 d‘aquest Plec. 

S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1. 

5.4 CARRETS DE DESMUNTATGE 

5.4.1 Definicions 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, 

muntatge i proves de les carrets de desmuntatge. 

Diàmetre Nominal (DN).   Es defineix com a diàmetre nominal del carret de 

desmuntatge el diàmetre interior de la secció de pas del mateix, a la zona de la seva 

connexió amb la canonada. 

Pressió Nominal (PN).   Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que 

suportar el carret de desmuntatge, incloent cops d’ariet i considerant sempre el 

conjunt més desfavorable de situacions. 

5.4.2 Característiques generals 

o Marca      Ibapol o equivalent 

Materials 

o Cos exterior    Acer al carboni amb recobriment 

de poliamida tipus Rilsan 

o Cos interior    Acer al carboni amb recobriment 

de poliamida tipus Rilsan 

o Cargols de fixació    Inox 

O Junta d’estanqueïtat   Neoprè 

5.4.3 Control de qualitat 

Les carrets de desmuntatge es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de 

resistència i d’estanqueïtat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el 

medis auxiliars i humans del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o 

persona en qui delegui. 

Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels 

materials són les definides en el Plec o en els Plànols.  
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5.4.4 Amidament i abonament 

Serà d’aplicació l’establert al punt 5.1 d’aquest Plec. 

En el subministrament estaran inclosos tots els elements accessoris o 

complementaris que siguin necessaris per al correcte instal·lació i funcionament 

(junts, espàrrecs, cargols, femelles etc) 

S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.  

6 EQUIPS DE CONTROL 

6.1 AMIDAMENT I ABONAMENT 

Els equips de control: manòmetres, nivells analògics, pressostats, transductors de 

pressió i cabalímetre electromagnètic s’amidaran com a unitat (ut) muntada i 

provada.  

En el cas dels nivells analògics, el preu inclourà el subministrament i instal·lació del 

cablejat  fins PLC i en el cas del cabalímetre electromagnètic fins al quadre elèctric i 

de control. 

 S’abonarà al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

7 MESURAMENT I VALORACIÓ DE LES OBRES 

7.1 CRITERIS PER AL MESURAMENT I ABONAMENT D’UNITAT S D’OBRA 

7.1.1 Mesurament i abonament del metre cúbic d’exca vació mecànica en 

qualsevol tipus de terreny. 

L’excavació s’abonarà com a màxim per metres cúbics d’excavació teòrica conforme 

els plànols que figurin en el Document nº 2 del present Projecte i el preu que figuri en 

el Quadre de Preus nº 1 del Document nº 4. 

No serà abonable cap excés d’excavació que el Contractista realitzi sobre els volums 

que es dedueixin de les dades contingudes als plànols i ordres que rebi de la 

Direcció d’Obra, abans del començament o en el curs de l’execució de les obres. 

Les excavacions realitzades s'amidaran, traient sobre terreny, abans de començar-

les, quants perfils transversals estimi convenient la Direcció d’Obra, restant referits 

en planta als senyals fixos del replanteig. Un cop finalitzades les excavacions, es 

tornaran a fer els perfils en els mateixos punts, obtenint-se per diferència les 

superfícies d’excavació real. Només seran d’abonament les excavacions i els 

desmunts indispensables per a l’execució de les obres, d’acord amb el projecte o el 

que fixi, en el seu cas, la Direcció d’Obra. 

7.1.2 Metre cúbic de reblert de rasa. 

El reblert de les diferents capes de materials previstos en les seccions tipus de rasa 

s’abonaran per metres cúbics teòrics executats conforme les especificacions 

assenyalades en aquest Plec i d’acord amb els perfils fets en l’excavació. 

7.1.3 Transport de terres. 

Aquesta unitat d’obra compren els transports de productes procedents de les 

excavacions a l’abocador. 

7.1.4 Metre quadrat d’apuntalament de rases. 

Quan la Direcció d’Obra hagi aprovat o ordenat l’apuntalament, aquest serà 

d’abonament. 

− m2 d’apuntalament de rases fins al 50% de superfície coberta. 

− m2 d’apuntalament de rases fins al 100% de superfície coberta. 

Els metres quadrats es refereixen a la superfície dels laterals de la rasa, essent 

d’abonament ambdós costats. Aquestes unitats s’aplicaran en funció de la diferents 

profunditat a la que s’hagi de fer l’apuntalament. 

7.1.5 Obres de fàbrica en general. 

Seran d’abonament al Contractista, les obres de fàbrica executades d’acord amb els 

plànols del Projecte o les modificacions introduïdes per la Direcció d’Obra en el 

replanteig, o durant l’execució de les obres, que constarà en plànols de detall o 

ordres escrites. S’abonaran pel seu volum o la seva superfície, d’acord amb el que 

s’especifiqui en els corresponents preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus 

nº 1. 

En cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica que per la seva 

conveniència o altres causes executi el Contractista. 
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7.1.6 Sanejament de fons de rasa. 

Pel sanejament de fons de rasa, quan la presència del fang ho faci inestable, 

s’emprarà un pedraplè de matxuca de mida no superior als 100 mm compactat fins a 

arribar a una rasant sense fang i s’abonarà com a “metres cúbics de subministrament 

i posta en obra de grava menuda de matxuqueix de granulometria adequada 

”realment subministrats i col·locats. 

7.1.7 Volum (m3) de formigonat de fons de rasa. 

L’execució del llit de formigó prevista en cas de sanejament de fons de rasa 

s’abonarà per metres cúbics de formigó teòric. 

7.1.8 Armadures d’acer a emprar en formigons armats . 

Es defineix com a armadures d’acer a emprar en formigó armat, el conjunt de barres 

d’acer que es col·loquen en el interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a 

resistir els esforços a què estan sotmesos. 

El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra els plànols de detall d’espessament 

de les armadures, d’acord amb els quals, si són aprovats, s’executarà l’obra. 

L’ús, execució i altres prescripcions per a la utilització de l’acer, es regirà per la 

Instrucció pel projecte i execució d’obres de formigó armat I.O.H. 

Les armadures d’acer emprades en formigó armat s’abonaran per quilograms 

realment emprats. 

Es considerarà a efectes de mesurament, que la relació entre el diàmetre nominal i el 

pes unitari ve expressat pels valors de la taula següent: 

(mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40 

(kg/ml) 0,15 0,22 0,40 0,62 0,89 1,21 1,58 2,47 3,86 6,31 9,86 

 

7.1.9 Paviments, voreres i vorades. 

A efectes d’abonament del paviment es consideraran metres quadrats realment 

col·locats o demolits atenent a la tipologia del mateix i diferenciant les capes 

col·locades, per a aplicar el preu corresponent que figura en el Quadre de Preus. 

7.1.10 Demolicions. 

Inclouran en tot cas la retirada de runes, càrrega sobre camió i transport a 

l’abocador. 

En fàbrica de formigó armat s’abonarà per metres cúbics demolits. 

En paviments i voreres es mesurarà per metres quadrats demolits i de forma 

independent. 

L’arrancada de vorades s’abonarà per metres lineals del mateix a més de la retirada. 

7.1.11 Reposició de serveis. 

Es diferenciaran els següents casos: 

− Encreuament amb clavegueres, línies de baixa tensió i connexions de servei 

domiciliaries d’aigua potable, incloent arrencada i reposició manual, esgotament, 

entibació i materials. 

− Encreuament amb una línia subterrània d’alta tensió, incloent arrencada i 

reposició de paviment, excavació manual, esgotament, entibació i materials. 

− Encreuament amb una conducció múltiple de telèfon, incloent arrencada i 

reposició de paviment, excavació manual, esgotament i material. 

− Encreuament amb un cable coaxial de la Companyia Telefònica, incloent 

arrencada i reposició de paviment, excavació manual, esgotament, entibació i 

materials. 

7.2 PETITES OBRES DE FÀBRICA 

Les petites obres de fàbrica de les conduccions com arquetes, obres de registre, 

cambres de ruptura de càrrega, passos de carreteres de les canonades de 

subministrament, pous de registre de sanejament, cambres de descàrrega 

automàtica, sobreeixidors de crescudes, massissos d’ancoratge de la conducció 

general i pas sota riera protegides i completament acabades als preus establerts en 

els Pressupostos Parcials per a cada tipus. 

Per això s’han establerts uns pressupostos per a unitats mesurades en cada tipus. 

En conseqüència es mesuraran per unitats als preus mitjos determinats. 

Aquelles obres no especificades en concret es mesuraran i abonaran per les unitats 

integrants com: excavació, encofrat, etc. 
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7.3 CONDUCCIONS 

Es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) realment posat en obra, als preus 

establerts, per a cada tipus de conducció emprats en aquest Projecte, del Quadre de 

Preus nº 1. 

Els preus de compra i subministrament inclouen el transport fins a peu d’obra dels 

materials i la seva descàrrega. 

Els preus de muntatge i col·locació comprenent, així mateix, les despeses 

ocasionades pels enllaços provisionals i definitius que hagin de realitzar-se amb 

canonades existents i les proves indicades en el present Plec. 

L’amidament de les conduccions s’efectuarà directament en obra sobre l’eix de les 

mateixes, descomptant l’espai ocupat per vàlvules i demés accessoris que siguin 

d’abonament per separat. 

7.4 ELEMENTS ACCESSORIS ESPECIALS DE LES CONDUCCION S 

Aquests elements, vàlvules comportes, ventoses, coladors de pressa, s’amidaran i 

abonaran per unitats (un) col·locades als preus que per a cada un figura en el 

Quadre de Preus nº 1 i en els que s’inclou les juntes i peces d’unió a les canonades 

entre les quals estan situades, així com la seva col·locació, pintura i proves 

necessàries. 

7.5 CERTIFICACIÓ DE L’OBRA EXECUTADA 

7.5.1 Valoració de les obres. 

7.5.1.1 Relacions valorades 

La Direcció d’Obra, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra 

executada a què es refereixen els articles anteriors i els preus contractats o 

contradictoris, en el seu cas, redactarà mensualment la corresponent relació valorada 

a l’origen. 

No podrà ometre’s la redacció de l’esmentada relació valorada mensual pel fet que, 

en algun mes, l’obra realitzada hagi estat de petit volum fins i tot nul·la, fora que el 

Promotor hagués acordat la suspensió de l’obra. 

L’obra executada es valorarà als preus d’execució material que figuren en lletra en el 

Quadre de Preus unitaris del Projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les 

noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament 

autoritzats i tenint en compte el que es preveu en el present Plec per a abonament 

d’obres defectuoses, materials aplegats, partides alçades i abonaments a càrrec de 

l’equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se 

li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracte i la 

xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així la relació 

valorada mensual. 

7.5.1.2 Certificacions 

Les certificacions s’expediran prenent com a base la relació valorada i es trametran 

per la Direcció d’Obra fins dels següents deu dies del final del període a que 

corresponguin. 

7.5.1.3 Audiència del Contractista 

En la mateixa data en la qual la Direcció d’Obra trameti la certificació, remetrà el 

Contractista una còpia d’aquesta i la relació valorada corresponent, als efectes de la 

seva conformitat o objeccions que el Contractista podrà formular en el termini de 

quinze dies, comptats a partir del de recepció dels expressats documents. 

Contràriament, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran 

acceptats pel Contractista, com si hagués subscrit la seva conformitat. 

El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió 

respecte a l’aplicació dels preus o el mesurament de les unitats d’obra. 

7.5.1.4 Requisits per a l’abonament 

El Contractista té dret, d’acord amb els preus convinguts de l’obra que realment 

executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la contractació, a les seves 

modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció d’Obra. 

7.5.2 Certificació de les obres. 

7.5.2.1 Millores proposades pel Contractista 

El Contractista podrà proposar, per escrit, a la Direcció d’Obra, la substitució d’una 

unitat d’obra per altra que reuneixi millors condicions, l’ús de materials de més 

acurada preparació o qualitat que els contractats, l’execució amb majors dimensions 

de qualsevol part de l’obra, o en general qualsevol millora d’anàloga naturalesa que 

jutgi beneficiosa. 
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Si la Direcció d’Obra estimés convenient, encara que no necessària, la millora 

proposada, podrà autoritzar-la per escrit sempre que no alteri substancialment el 

Projecte, però el Contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe, sinó sols a 

l’abonament del que correspondria si hagués construït l’obra amb estricta subjecció 

al que es va contractar. 

Per contra, quan la Direcció d’Obra consideri necessari adoptar la millora proposada 

pel Contractista, es procedirà en la forma establerta dins d’aquest Plec. 

7.5.2.2 Preus 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 

execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 

unitari, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció 

dels preus. Tanmateix, ex consideraran inclosos tots els conceptes que figurin en la 

descripció, encara que no figurin en la seva descomposició. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol de les que, 

sota el títol genèric de costos indirectes, s’anomenen a l’article 67 del Reglament 

General de Contractació de l’Estat, es consideraran sempre inclosos en els preus de 

les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorades 

independentment en altres unitats d’obra o en partides alçades. 

El preu que figuri en lletra en els quadres de preus prevaldrà sobre el que figuri en 

xifres i no podrà ser modificat encara que s’observin errors en la seva 

descomposició. 

7.5.2.3 Revisió de preus 

No hi haurà revisió de preus. 

7.5.2.4 Partides alçades 

Les partides alçades s’abonaran conforme s’indiqui en el Plec de prescripcions 

tècniques particulars. En el seu cas es consideraran als efectes del seu abonament: 

1. Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 

seves parts en unitats d’obra amb preus unitaris. 

2. Com “partides alçades d’abonament íntegre” aquelles que es refereixin a treballs 

l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i no 

siguin susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades a justificar s’abonaran als preus de la contracta, d’acord amb les 

seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a 

justificar no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 

s’ha disposat en el paràgraf segon de l’article 150 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat. 

Perquè la introducció del nous preus així determinats no es consideri modificació del 

projecte hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

1. Que el Promotor contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 

descomposició del pressupost de la partida alçada. 

2. Que l’import total de l’esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 

valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 

d’aplicació, no excedeixi del import figurat en el Projecte. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva 

totalitat, un cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d’acord amb 

les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de 

prescripcions tècniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos 

justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada 

d’abonament íntegre no figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final 

de la seva execució, s’estarà a les instruccions que dicti per escrit la Direcció d’Obra, 

contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de disconformitat, en la forma 

que estableix el Reglament General de Contractació de l’Estat. 

7.5.2.5 Anualitats 

Les anualitats d’inversió previstes per a les obres s’establiran d’acord amb el ritme 

fixat per a la seva execució. 

El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat major que la necessària 

per a executar les obres en el temps prefixat en el contracte, llevat que a judici de la 

Direcció d’Obra existeixin raons per a estimar-ho inconvenient. 

Però no tindrà dret a percebre cada any, qualsevol que sigui el import del que s’hagi 

executat o de les certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada 

en l’anualitat corresponent. 
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Quan, excepcionalment, l’acceleració dels treballs vingui exigida per raons d’interès 

públic, la Direcció d’Obra ho comunicarà al Contractista i es redactarà, si existeix 

acord, un nou programa de treball acoblant-lo a les noves circumstàncies, amb la 

fixació, en el seu cas, del nou terme total del contracte. 

En aquest supòsit la Direcció d’Obra procedirà de conformitat amb el Contractista a 

un reajustament d’anualitats, sempre que ho permetin els romanents dels crèdits 

aplicables de que disposi el Projecte. 

7.5.3 Certificació a compte de materials aplegats, equips i instal·lacions. 

7.5.3.1 Abonament a compte per a materials aplegats  

Quan no hi hagi perill de que els materials rebuts com a útils i emmagatzemats a 

l’obra o als magatzems autoritzats per al seu aplec sofreixin deteriorament o 

desapareguin, es podrà abonar al Contractista fins al 75 per 100 del seu valor, 

incloent tal partida en la relació valorada mensual i tenint en compte aquest 

avançament per a deduir-lo més tard del import total de les unitats d’obra en que 

quedin inclosos aquests materials. 

7.5.3.2 Abonaments a compte per instal·lacions i eq uip 

Podran concedir-se abonaments a compte, amb les garanties previstes a l’article 143 

del Reglament General de Contractació de l’Estat, per raó de l’equip i de les 

instal·lacions necessàries per a l’execució de l’obra, si es troben en disposició de ser 

utilitzats i l’esmentada utilització ha de tenir lloc en terme immediat d’acord amb el 

programa de treball. 

Els abonaments a compte per instal·lacions i equip seran fixats, discrecionalment, 

per la Direcció d’Obra amb les dues següents limitacions: 

Primera.- El valor de les instal·lacions i equips, afectat pels percentatges següents: 

− Vies de comunicació  .................................................................  100 

− Edificis per a oficines d’obra, tallers i laboratoris  .......................  100 

− Pavellons temporals per a obrers  ...............................................  90 

− Instal·lació d’abastament i distribució d’aigües, 

sanejament, subministrament d’energia i telèfon  ........................  80 

− Altres instal·lacions  .....................................................................  70 

− Maquinaria pesada  ...................................................................... 60 

 

Segona.- El import amortitzable en la fase considerada de l’obra de les esmentades 

instal·lacions i equips. 

 

En tot cas aquests abonaments requeriran en la fase petició expressa del 

Contractista, previ el compliment dels següents requisits: 

a) Que acrediti la propietat de les instal·lacions i equips de que es tracti. 

b) Que es comprometi per escrit a destinar exclusivament a l’obra la instal·lació o 

equip de que es tracti, i a no retirar-lo fins que no sigui autoritzat per a això per la 

Direcció d’Obra. 

c) Que hagi presentat un programa de treball amb indicació expressa de les 

instal·lacions i equip necessari en cadascuna de les fases d’execució de l’obra. 

d) Que a judici de la Direcció d’Obra, resultin aprovats per al fi a que es destinen en 

nombre, característiques i estat de conservació. 

e) Que cadascun dels seus elements estigui descrit detalladament i identificat i 

valorat, contradictòriament a l’Acta corresponent subscrita pel Contractista i la 

Direcció d’Obra. 

7.5.3.3 Deduccions pel reintegrament dels abonament  a compte per 

instal·lacions i equip 

El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions 

preparatòries a que es refereix l’Article anterior, s’efectuarà deduint de les 

certificacions d’obra executada, un percentatge del import que fixarà la Direcció 

d’Obra de manera que permeti el reintegrament de l’abonament a compte abans de 

finalitzar l’obra, i que per tant serà superior al tant per cent que l’abonament a compte 

representi sobre la resta de l’obra que falti per executar en la data de la concessió. 

Amb posterioritat, la Direcció d’Obra podrà acordar que aquests reintegraments es 

cancel·lin en menor període de temps, quan les circumstàncies així ho aconsellin. 

Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments són totalment 

independents d’altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per 

qualsevol concepte. 
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En cas de resolució del contracte serà immediatament exigible el reintegrament total 

de l’abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d’aquella.  

 

Barcelona, febrer de 2019 

L’Enginyer Autor del Projecte 

 

Àngel Villanueva Blasco 

Enginyer de Camins Canals i Ports 
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Últim full 



Pressupost de Canonada abastament Palau-Solità i Plegamans

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 66.492,96

13 % Despeses Generals SOBRE 66.492,96..................................................................... 8.644,08

6 % Benefici Industrial SOBRE 66.492,96.......................................................................... 3.989,58

Subtotal 79.126,62

21 % IVA SOBRE 79.126,62............................................................................................... 16.616,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 95.743,21

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

                                 Barcelona, febrer del 2019

                                  Ángel Villanueva Blasco
                              Enginyer de Camins, Canals i Ports

marta.subirana.ext
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