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1.- ASPECTES GENERALS 

1.1.- OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1.- Objecte 

El present Plec de Condicions Tècniques constitueix el conjunt de normes que, juntament 

amb allò senyalat als plànols del projecte, defineixen tots els requisits tècnics necessaris 

per l’execució de les obres incloses al mateix. 

La finalitat del plec de condicions tècniques és estructurar l’organització general de l’obra, 

fixar les característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han 

d’acomplir els processos d’execució i, per últim, definir la forma en què s’ha de realitzar 

l’amidament i l’abonament de les obres. 

Als plànols es recullen, com a document gràfic, les característiques geomètriques de les 

obres. En el cas de contradicció entre els plànols i el plec de condicions, prevaldrà l’escrit 

en aquest últim. 

Tot l’indicat al plec de condicions i omès als plànols o al revés, s’haurà de considerar com 

si estigués comprés en ambdós documents. 

1.1.2.- Àmbit d’aplicació 

El present plec serà d’aplicació a totes les obres necessàries per l’execució del “Projecte 

Constructiu d’un aparcament superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri Provençals 

del Poblenou de Barcelona”. 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres 

seran d’aplicació com a supletòries i complementaries de les contingudes en aquest plec, 

les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a 

allò que en ell s’especifica. En cas de contradicció o discrepància amb el present plec de 

condicions tècniques, prevaldrà el contingut d’aquest últim. La direcció d’obra dirimirà les 

possibles contradiccions entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions 

vigents que fossin d’aplicació. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-

3/75, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y sus modificaciones 

posteriores. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, 

aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03, aprobada por Real Decreto 

1797/2003, de  

26 de diciembre de 2003. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio de 2008. 
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 Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, 

aprobada per Real Decreto 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 

 Eurocódigo núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón”. 

 Eurocódigo núm. 3 "Proyecto de estructuras de acero”. 

 Eurocódigo núm. 4 "Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 

 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 

marzo 2006. 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 

1960, adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973. 

 Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 “Promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques” (DOGC 25/11/91), aprovat per 

Decret 135/95 de 24 de març de 1995. 

 Real Decreto 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i 

utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

 Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció, aprovat per Decret 

161/01 de 12 de juny de 2001. 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per 

Decret d’Alcaldia de 26 de març de 1999. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

de 002 (BOE núm. 224 de 18 de setiembre de 2002) y sus Instrucciones 

Complementarias ITC-BT. 

 Normas INTA (Instituto Nacional Técnica Aeroespacial) sobre pinturas, barnices, etc. 

 Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, N.L.T. 

 Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

 Normas U.N.E. y en su defecto las Normas D.I.N. 

 Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret 

d’Alcaldia del 17 de maig de 1999. 

 Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 

 

Tots aquests documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions 

posteriors, es declaren d’aplicació durant el terme d’execució de les obres. 

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

índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l’Autonòmica, de l’Ajuntament i 

d’altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són 
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explícitament citats en la relació anterior, com si no ho són, quedant a la decisió de la 

direcció d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat al 

present plec. 

1.2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres a realitzar són les corresponents al Projecte Constructiu d’un aparcament 

superficial i urbanització del carrer Bolívia al barri Provençals del Poblenou de Barcelona”, 

comprenen les següents activitats, 

  1.- Treballs previs i enderrocs. 

  2.- Moviment de terres. 

  3.- Obres de sanejament i drenatge. 

  4.- Obres de fàbrica. 

  5.- Paviments i revestiments. 

  6.- Instal·lacions. 

  7.- Mobiliari urbà. 

A la memòria del projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 

perfectament definides als plànols que formen el document núm. 2 del projecte i les seves 

condicions d’execució en les especificacions contingudes al present plec de condicions 

tècniques. 

1.3.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT 

1.3.1.- Condicions econòmiques i administratives 

Les condicions econòmiques i administratives que s’han de complir en l’execució de les 

obres definides pel present projecte, estan consignades en el contracte entre el 

contractista i la propietat. El contractista està obligat a tenir permanentment a obra una 

còpia del contracte signat a disposició del personal de la propietat i de la direcció d’obra. 

1.3.2.- Direcció d’obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 

que corresponguin a ampliacions o modificacions autoritzades, estarà a càrrec d’una 

direcció d’obra encapçalada per un tècnic titulat. L'esmentat tècnic podrà estar assistit per 

altres facultatius amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que l’és encarregada, la direcció 

d’obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que porti a terme el contractista. 

El treball de la direcció d’obra es desenvoluparà en base als següents documents, 

 Els plànols del projecte. 

 El plec de condicions tècniques. 

 Els quadres de preus. 

 El programa de treball formulat pel contractista i acceptat per la propietat. 
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 Les modificacions o ampliacions d’obra aprovades. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la direcció d’obra, 

 Formular amb el contractista l’acta de replanteig i inici de les obres i controlar que els 

replanteigs de detall siguin fets degudament. 

 Assistir al contractista en la interpretació dels diferents documents del projecte i en la 

fixació dels plànols detallats d’execució de les obres, tot allò per a que es mantinguin 

les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes. 

 Requerir, acceptar o modificar si procedeix, tota la documentació que, d’acord amb el 

present plec, ho que estableix el programa de treball acceptat i el que partint d’ells 

dictamini la pròpia direcció d’obra, correspongui formular al contractista als efectes de 

programació de detall, replanteig, control de qualitat, plànols d’obra i seguiment del 

projecte. 

 Establir pels diferents elements que composen les obres que s’executen, les 

comprovacions que estimi necessàries per a tenir ple coneixement de les mateixes i 

donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 

prescrites. 

 En cas d’incompliment de les obres realitzades amb la seva definició o amb les 

condicions imposades, ordenar al contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si procedeix. 

 Plantejar les modificacions d’obra que resultin necessàries o convenients i informar de 

les propostes de modificació que presenti el contractista. 

 Determinar les valoracions mensuals i a l’origen de l’obra executada. 

 Preparar la informació relativa a l’estat i condicions de les obres i la valoració general 

d’aquestes, prèviament a la seva recepció provisional. 

El contractista haurà d’actuar segons les normes i instruccions complementàries que 

d’acord amb allò que estableix el present plec, li siguin dictades per la direcció d’obra per a 

la regulació de les 

relacions entre ambdues en lo referent al control, valoració i, en general, a tota la 

informació relacionada amb el projecte. 

Per altre part la direcció d’obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 

de qualsevol altre tipus d’informació que hagi de formular el contractista per la correcta 

execució de les obres, normatives que seran d’obligat acompliment sempre que li sigui 

requerit formalment. 

El contractista designarà expressament les persones de la seva organització capacitades i 

facultades per tractar amb la direcció d’obra les diferents matèries objecte de les funcions 

de la mateixa i als diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre 

presents en l’obra persones capacitades i facultades per decidir sobre els temes en els que 
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intervingui la direcció d’obra, podent entre uns i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objecció. 

 

1.3.3.- Mitjans del contractista per l’execució dels treballs 

El contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

d’execució que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs acceptat. 

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

dels treballs i que necessàriament hauran de residir a les proximitats de les obres i estar 

facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de la direcció d’obra. 

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

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

d’obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitució de 

qualsevol persona o persones adscrites a les obres, sense obligació de respondre de cap 

dels danys que al contractista pogués causar l’exercici d’aquesta facultat. Igualment el 

contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les 

obres. 

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

l’obra, no podrà el contractista disposar en cap moment per l’execució d’altres treballs, ni 

retirar-la de la zona, excepte expressa autorització de la direcció d’obra. 

El contractista s’obliga formalment a realitzar amb el seu personal, maquinaria i demés 

mitjans auxiliars, qualsevol treball de caràcter urgent, estintolaments, recalçaments, 

reforços, etc., que li sigui ordenat. 

1.3.4.- Informació a preparar pel contractista 

El contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la direcció d’obra 

informes sobre els treballs projectats, la seva programació i seguiment. Les normes sobre 

el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per la 

direcció d’obra. 

En particular, abans del dia 25 de cada mes presentarà un comunicat de les unitats 

executades i a origen amb la seva valoració i reflectint les incidències d’obra més 

importants. Així mateix, remetrà mensualment una planificació dels treballs que pugessin 

afectar la participació d’altres contractistes en l’obra, en activitats distintes a les 

contractades de forma simultània durant el desenvolupament del projecte. 

Serà obligació del contractista deixar constància de les dades bàsiques del terreny que 

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

definició d’aquells elements o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 

Tota aquesta documentació junt amb els plànols de l’obra realitzada s’incorporaran al 

projecte final (“As Built”), a redactar pel contractista. 
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1.4.- DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

1.4.1.- Reconeixement previ 

Abans del inici dels treballs, el contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes 

les propietats particulars i serveis pròxims a l’obra que s’hi vegin afectats, per a tenir 

coneixement del seu estat i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la direcció 

d’obra, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri 

convenients, inclòs la formulació d’un acta notarial en la que s’hi reflecteixin aquestes 

circumstàncies. 

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 

contractista. 

1.4.2.- Replanteig. Acta d’inici de l’obra 

Amb anterioritat al inici dels treballs el contractista, conjuntament amb la direcció d’obra, 

procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència, aixecant-

se acta del resultat. 

A l’acta es farà constar que el contractista, prèviament a la formulació de la seva proposta, 

va prendre dades sobre el terreny per verificar la correspondència de les obres definides al 

projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas que s’hagués apreciat 

alguna discrepància es confirmarà i es farà constar a l’acta amb caràcter d’informació per 

la posterior formulació dels plànols d’obra. 

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

treballs a realitzar que, per sí mateixos o per motiu de l’execució de les obres, puguin 

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

Aquestes afeccions es faran constar a l’acta, a efectes de tenir-les en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al contractista fer tots els replanteigs necessaris per portar a terme les 

obres. El contractista informarà a la direcció d’obra de la manera i dates en què programi 

realitzar-los. La direcció d’obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els 

mètodes o terminis d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 

forma de plantejar-los. 

En particular i abans d’iniciar qualsevol activitat, s’executarà el seu replanteig sobre plànol 

i/o n’obra. Les obres executades pel contractista sense prestar atenció a aquest requisit 

podran ser no acceptades si la direcció d’obra considera que no compleixen amb lo 

establert en projecte. 

La direcció d’obra podrà ordenar, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 
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Totes aquestes operacions de replanteig i els de topografia que siguin precisos, al inici 

dels treballs per la verificació del projecte o per l’execució, seguiment, control i amidament 

de les obres, seran a càrrec del contractista. 

 

 

1.4.3.- Plànols d’obra 

Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 

de la zona i de les característiques del terreny, el contractista formularà els plànols 

detallats d’execució que la direcció d’obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en ells, segons els plànols del projecte, els resultats 

dels replanteigs, els assaigs efectuats, el plec de condicions i els reglaments vigents. 

Aquests plànols s’hauran de presentar amb suficient anticipació a la data programada per 

l’execució de la part d’obra a la qual es refereixen i ésser aprovats per la direcció d’obra 

que, igualment, assenyalarà al contractista el model i la forma en que tindran que establir-

se. 

Qualsevol dubte o contradicció en la interpretació dels plànols o de qualsevol altre 

document del projecte, haurà d’ésser comunicat immediatament a la direcció d’obra, la 

qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls 

que no estiguessin perfectament definits. 

Quan durant l’execució dels treballs es trobessin serveis o instal·lacions de la qual 

l’existència no fos coneguda i resultessin afectats per les obres, el contractista tindrà que 

confeccionar els oportuns plànols que detallen tant la seva situació primitiva com la 

definitiva en la que quedaran en cas d'haver-se de modificar, efectuant les oportunes 

gestions amb la companyia corresponent. 

El contractista estarà obligat, quan segons la direcció d’obra fos imprescindible, a introduir 

les modificacions que siguin precises per mantenir les condicions d’estabilitat, seguretat i 

qualitat previstes, sense dret a cap modificació ni al preu ni al termini de les obres. 

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

justificades i definint completament el seu abast, sobre les obres projectades, a la direcció 

d’obra, qui, segons la importància d’aquestes, ho resoldrà directament o ho comunicarà a 

la propietat per l’adopció de l’acord que correspongui. Aquesta petició tampoc donarà dret 

al contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 

Al cursar una proposta d’aquest tipus el contractista haurà d’assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins de l'esmentat terme s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició 

formulada. 

1.4.4.- Programa de treballs 

Prèviament a l'inici de les obres el contractista haurà de presentar un programa de treballs 

complet, per a la seva aprovació per la direcció d’obra. 
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El programa de treballs comprendrà, 

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

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

mateixes. 

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

de serveis, oficines d’obra, allotjaments, magatzems, connexions de serveis, etc. i 

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

c) Relació de la maquinària que s’utilitzarà, amb indicació de la seva tipologia, la 

programació en el temps i la data en què serà incorporada a l’obra, així com la 

justificació d’aquelles característiques necessàries per realitzar conforme a les 

condicions establertes, les unitats d’obra en les quals s’hagi d’emprar. 

d) Organització del personal que destinarà a l’execució de l’obra, expressant el personal 

tècnic i especialista i les dates en què es trobarà a l’obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a utilitzar, ritmes diaris de subministrament, 

previsió de la situació i volum dels emmagatzemats. 

f) Relació dels serveis que puguin resultar afectats per les obres i previsió tant per a la 

seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari, de les llicències per allò. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que composen el projecte, 

tenint en compte explícitament els condicionants que per l’execució de cada unitat 

representa la resta de les obres. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt 

de les obres. 

La contractació n’obra tant dels industrials que vagin a intervenir com de les escomeses 

definitives al cas que es precisen, haurà d’efectuar-se amb suficient antelació per no 

afectar el programa de treballs acceptat. 

Durant el curs de l’execució, el contractista haurà d’actualitzar el programa sempre que, 

per modificació de les obres, alteració en les seqüències dels processos i/o retards en la 

realització dels treballs, la direcció d’obra ho consideri convenient. 

El contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programa de treballs general com en els 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la direcció d’obra. 

Si del seguiment de l’obra realitzada la direcció d’obra observés retards injustificats 

d’algunes unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de 

producció i/o l’ampliació de la jornada de treball. El contractista no podrà reclamar cap 

tipus de sobrecost per aquest concepte. 

Si per causes de força major o independents de la voluntat del contractista, aquest no 

pogués desenvolupar les obres d’acord amb el programa de treballs acceptat, se 

l’atorgaria una pròrroga per l’acompliment dels terminis, no podent argumentar per aquest 

motiu increment del preu contractat. 
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1.4.5.- Control de qualitat 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres seran per compte del contractista, fins la quantitat 

màxima establerta en contracte. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 

resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del contractista i en cap cas imputable 

a la direcció d’obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si 

considera que la seva realització, sense disposar de les actes dels resultats, pugui 

comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la direcció d’obra apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això disposarà, 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 

termini que s’assenyali. 

 Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 

especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l’obra, seran 

tractades a elecció de la direcció d’obra com a incorregibles o acceptades previ acord 

amb el contractista amb una penalització econòmica. 

 Les obres incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del contractista, dins del termini que 

s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins 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, per compte del contractista. 

La direcció d’obra podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d’aquestes i amb càrrec al pressupost de control de qualitat, realitzar quantes 

proves i assaigs, destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les 

condicions i l’adequat comportament de l’obra així com l’execució de sondeigs geotècnics 

i/o cales estructurals per a confirmar les dades incloses en projecte. 

Aquestes proves s’efectuaran sempre en presència del contractista que, per la seva part, 

estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per la seva correcta execució i a 

posar a disposició sense cap càrrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal 

efecte. De les proves que es realitzin s’aixecarà la corresponent acta de resultats. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen 

altre caràcter que el de simple antecedent per la recepció de l’obra. D’acord amb allò, 

l’admissió de qualsevol material o equip abans de la recepció no eximeix les obligacions de 

reparació i/o reposició que el contractista contreu si les obres o instal·lacions resultessin 

inacceptables, parcial o totalment, a l’acta de reconeixement final i en les proves de 

recepció. 
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1.4.6.- Senyalització de les obres i manteniment del tràfic 

La senyalització de les obres es farà d’acord amb la normativa vigent al moment de la 

construcció i amb la resta de disposicions que al respecte poguessin entrar en vigor abans 

de la terminació de les mateixes. 

Durant l’execució dels treballs, el contractista evitarà d’entorpir el trànsit més d’allò que 

sigui imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, 

terres remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 

La direcció d’obra ratificarà el tipus de senyal a emprar, essent a càrrec del contractista el 

subministrament, establiment, vigilància i conservació dels senyals que siguin necessàries. 

En particular es col·locaran “cartells indicatius de l’obra” al principi i al final de la zona 

d’actuació. 

El contractista senyalitzarà l’existència d’obres, privarà l’accés a elles a totes les persones 

alienes a les mateixes i tancarà tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilància 

oportuna, en especial per la nit, per evitar danys al tràfic i a les persones que hagin de 

travessar zones n’obres. 

De la mateixa manera disposarà dels medis necessaris per assegurar el manteniment del 

tràfic i dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment 

durant l’execució dels treballs. 

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m respecte al nivell de la zona de 

circulacions. Disposarà d’un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d’una 

alçada de 1 m i la resta serà de xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus 

i vorada de formigó prefabricat. Tindrà un abalisament lluminós i elements reflectants en tot 

el seu perímetre. 

Aquest tancament és el mínim que s’estima necessari per a la seguretat de les persones al 

voltant de la zona de treballs, durant l’execució de l’excavació, de la fonamentació i de la 

construcció de l’obra. Tanmateix, podrà ser modificat si aquesta seguretat fos insuficient a 

causa de les característiques reals de sosteniment del terreny o per qualsevol altra causa. 

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització 

i precaucions, siguin ocasionades en compliment del present article, així com les despeses 

per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o 

inadequada. 

Aquests conceptes es consideren inclosos al contracte i per tant no serà objecte 

d’abonament directe la seva realització. 

1.4.7.- Seguretat i Salut al treball 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà 

un “Pla de Seguretat i Salut” en el que desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” 

inclòs al projecte a les característiques dels medis i mètodes que vagi a emprar per 

l’execució dels treballs. 
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Aquest Pla, previ coneixement de la direcció d’obra i aprovació del “Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” i de l’autoritat competent, es 

remetrà al Vigilant de Seguretat o al Comitè de Seguretat i Salut, segons procedeix. 

En tot cas el contractista serà durant l’execució de les obres el responsable únic i exclusiu 

de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a un altre 

persona o entitat, assumint en conseqüència totes les obligacions que es derivin del 

compliment de les lleis sobre seguretat, higiene i salut al treball. 

1.4.8.- Indemnitzacions per compte del contractista 

El contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o les propietats privades 

afectades com a conseqüència de l’execució del seu treball, indemnitzant a les persones 

que resulten perjudicades. 

De la mateixa forma el contractista adoptarà en totes les activitats que realitzi les mides 

necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, a l’explotació de 

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

plantes de fabricació de formigons hidràulics o aglomerats asfàltics disposaran dels 

elements adequats per evitar les fugides de ciment o pols mineral a l’atmosfera i de ciment, 

additius i aglomerats a les aigües superficials o subterrànies; els treballs dins de la zona 

d’obres es realitzaran de forma que tant sols afectin al medi ambient en allò estrictament 

imprescindible per la implantació de les mateixes, tenint especialment cura amb la 

generació i evacuació dels fums i de la pols; tota la maquinaria utilitzada disposarà de 

silenciadors per rebaixar la pol·lució sonora. 

En aquest sentit, tindrà cura de que els arbres, fites, tanques, marges de pedra, ampits i 

altres elements que puguin ser perjudicats durant l’obra, siguin degudament protegits per 

evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

No es podrà abocar ningú material procedent de l’obra sense que prèviament estigui 

aprovat l’abocador per la direcció d’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats 

i en qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 

ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista queda obligat a facilitar les mesures de correcció medio-ambientals, com 

plantacions, hidrosembres, etc., encara que aquestes no les tingui contractades, permetent 

l’entrada a l’obra i deixant accessos suficients per la seva realització. 

1.4.9.- Contaminació acústica 

L’objecte del present article és el d’establir unes directrius generals a seguir relatives a 

comprovar el soroll que produeixen els equips i la maquinaria durant l’execució de les 

obres, amb la fií de millorar i minimitzar les possibles afeccions i molèsties a les persones 

en aquest sentit. 
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Tipus de contaminació acústica (ISO 11690) 

A continuació es defineixen tres conceptes, el d’emissió, el d’immissió i el d’exposició 

sonora, necessaris per a controlar el tema. 

Emissió sonora: Soroll aeri radiat a l’ambient per una font sonora determinada. 

Immissió sonora: Tots els sorolls que arriben a un punt, hagi o no un receptor present, 

durant un període de temps específic, en un punt de mesura en una situació real. 

Exposició sonora: Tots els sorolls que arriben a l’oïda d’una persona, durant un període 

de temps determinat, en situació normal. 

L’emissió sonora és un paràmetre que únicament depèn del focus sonor, essent 

independent del lloc en el que es fa la mesura i de la distància, es a dir, de les condicions 

de funcionament de la font sonora. Conseqüentment amb l’anterior es poden fixar uns 

límits a l’emissió sonora segons els tipus de maquinaria, encara que aquets límits han de 

ser realistes. Normalment es caracteritza pel nivell de potència acústica, LwA (en dB), del 

focus emissor. 

La “Directiva 2005/88/CE” sobre emissions sonores al voltant de les maquines utilitzades a 

l’aire lliure, marca límits únicament als equips dels que es disposa de suficient informació, 

sol·licitant-ne per a la resta una declaració de compliment. 

Maquinaria a l’aire lliure 

L’emissió sonora de les màquines és un aspecte regulat a nivell comunitari (Directives 

2000/14/CE i 2005/88/CE), traspassat al dret espanyol mitjançant RD 212/2002 i 

modificació posterior segons RD 524/2006. 

Es regulen les emissions sonores de 57 tipus de maquinaria, però únicament 22 tenen límit 

(per a la resta no es disposa de suficient informació). 

El fabricant o subministrador te obligació de complir amb els límits fixats o informar de 

l’emissió sonora de les maquines que fabrica. Les Directives detallen el procediment i les 

condicions de funcionament. Cal especificar quins dels valors declarats poden no ser 

equivalents als esperats en les màquines en servei, ja que el treball que realitzen pot ser 

diferent del que determina l’assaig. 

La informació que donen les Directives ha de servir com a base de comparació d’equips 

amb la mateixa funció, ja que es d’esperar que la maquina menys sorollosa en les 

condiciones de l’assaig ho serà també durant el treball a l’obra. 

A la Directiva 2000/12CE s’inclou una llista de la maquinaria subjecta a limitacions en 

l’emissió sonora i una relació dels equips en els que no es pot imposar cap limitació encara 

que hi ha obligació de informar dels valors d’emissió. 

La declaració de l’emissió sonora dels fabricants ha de fer-se amb els terminis que 

s’especifiquen en la Norma ISO 4871 “Declaración y verificación de los valores de emisión 

sonora de maquina y equipos”. 

Sorolls a l’execució de les obres 
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Els treballs realitzats afectant a la via pública s’ajustaran a les prescripcions contingudes 

en la “Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament“. 

- L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 

- S’adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió fixats 

per a la zona respectiva, a l’ordenança. En el cas en què això no sigui tècnicament 

possible s’exigirà autorització expressa de l’Ajuntament, establint l’horari per a l’exercici 

de l’activitat. 

Limitacions 

S’exceptua de l’exigència anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de 

necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant el 

dia. Els treballs nocturns han de ser expressament autoritzats per l’Ajuntament, el qual 

podrà determinar els valors guia d’immissió que s’han de complir en funció de les 

circumstàncies que concorrin en cada cas. 

El contractista esta obligat a complir les Directives de la CE i a facilitar com a document 

independent, la relació dels equips i maquinaria que proposa per l’execució de les obres, 

amb indicació expressa del seu nivell de soroll, lliurant les actes d’inspecció anual de 

control amb la declaració corresponent. Simultàniament presentarà un informe especificant 

les millores que planteja i les mesures a adoptar per disminuir el nivell d’emissió sonora de 

la maquinaria a incorporar. 

Si de la verificació de la documentació anterior en resulta incompliment, direcció d’obra 

podrà prohibir el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà obligar al contractista a adoptar les mesures adients 

per tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les 

estrictament necessàries sempre que se’n justifiqués la seva conveniència i sigui tècnica i 

econòmicament viable. 

Condicions generals 

Per tal d’intentar garantir els nivells d’immissió en els treballs que es realitzin a la via 

pública, no s’autoritza l’ús de maquines amb nivell d’emissió extern superior a 90 dB(A), 

mesurat a 5 m del focus emissor. 

Si excepcionalment i per raons de necessitat tècnica fos imprescindible la utilització de 

maquinaria amb poder d’emissió superior a 90 dB(A), l’Ajuntament podrà limitar el número 

d’hores de treball de la citada maquina en funció del seu nivell de contaminació i de les 

característiques acústiques de l’entorn ambiental, amb la possibilitat d’establir mesures 

correctores. 

L’Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi d’equips i maquinària 

per a la construcció que no disposin del certificat d’homologació CE, del certificat de 

conformitat CE i de la indicació del nivell de potència acústica o nivell de pressió acústica, 

bé directament, bé en una placa fixada de manera permanent, d’acord amb les directives 

comunitàries. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 17 

1.4.10.- Neteja de les obres 

L’objecte d’aquest article és el establir unes directrius generals a seguir per garantir la 

neteja dels carrers a la zona d’influència de les obres, per tal de disminuir l’afecció i 

l’impacte que comporten a la ciutat els treballs de moviment de terres. 

El contractista presentarà a la direcció d’obra la programació de les obres per tal de veure 

la duració de l’activitat relativa al moviment de terres, proposant i motivant les diferents 

sortides i/o entrades dels camions o maquinaria a les obres. 

La direcció d’obra té la facultat de plantejar la seva modificació si ho creu convenient i fos 

tècnicament possible, així com els itineraris dels vehicles des de l’obra fins a l’abocador 

corresponent. 

Totes les sortides de maquinaria durant el moviment de terres disposaran d’un punt de 

neteja. 

Punt de neteja 

El punt de neteja se situarà dins de l’àmbit de l’obra sempre que sigui possible i consistirà 

en una pressa d’aigua, un depòsit de 5m
3
, una mànega reforçada per evitar trencaments, 

una bomba a 11 atmosferes i un cabal de 11m
3
/hora. 

El contractista tindrà en compte aquest consum d’aigua a l’hora de demanar el 

subministrament provisional d’obra. El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics 

responsables de la neteja dels Serveis Municipals. 

En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de l’àmbit de l’obra, 

l’Ajuntament podrà donar permís per ubicar-lo al carrer, a la sortida de l’obra i prop d’un 

embornal. Abans de començar amb la seva utilització, el contractista garantirà l’estat de 

neteja de l’embornal i del seu manteniment segons les indicacions dels responsables de la 

xarxa de clavegueram de la ciutat. 

El punt de neteja estarà operatiu durant tota la jornada i per tant haurà d’haver-hi una 

persona dedicada a controlar els moviments de la maquinaria a l’obra. 

Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar totes les rodes dels camions i, si es 

considera necessari, altres parts si estan brutes i això pot provocar despreniments de 

matèria a la calçada. 

Si es possible, es construirà una superfície de formigó per tal de que els camions se situen 

damunt per la seva neteja, amb la disposició d’un canaleta per tal de conduir l’aigua amb 

sediments fins a un embornal. 

Per tal de desguassar a la claveguera municipal, es demanarà permís als tècnics 

responsables del manteniment del clavegueram de la ciutat, que hauran de donar el vist i 

plau i si ho creuen convenient, planificaran les tasques de neteja per part del contractista 

dels embornals als pous més propers, incloent la revisió de la xarxa i de les seves 

connexions. 

Itineraris 
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El contractista presentarà a l’Ajuntament l’itinerari dels camions des de les diferents 

sortides de les obres fins a l’abocador o l’acopi intermedi si n’hi ha. 

Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi 

com a vies vertebradores o vies de la xarxa bàsica de la ciutat. Dels possibles itineraris a 

seguir es proposaran aquells en els que el recorregut per les zones d’us residencial sigui el 

més curt possible. Els itineraris s’establiran conjuntament amb la Guàrdia Urbana. 

En cas de necessitar un acopi intermedi dins del municipi, el contractista farà la petició 

motivada als tècnics municipals corresponents. 

L’acopi es limitarà amb tanca rígida i la seva alçada no haurà de superar els 2 m. 

Per tal d’evitar la pols es regarà constantment l’acopi i es netejaran els carrers dels 

voltants amb una “barredora” o altre tipus de maquinaria a especificar. La freqüència es 

definirà pels serveis tècnics. 

En cas d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, l’Ajuntament podrà exigir, si així ho 

considera, la seva retirada. 

Obligacions del Contractista 

El contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant de la 

neteja dels camions que transportin terres o altre material susceptible de ser abocat a la 

via pública. Els camions que transportin material pulverulent o susceptible de ser abocat a 

la via pública hauran de portar lona. 

En el cas de materials tipus llots (provinents d’un procediment de perforació o de la 

naturalesa del sòl), que no faci possible la extensió de lona i sempre que no sigui 

pulverulent, el contractista haurà de lliurar, al tècnic municipal responsable de l’obra, un 

informe signat per un tècnic competent explicant el tipus de material i la exempció, si 

escau, de portar lona. En aquest cas el contractista adjuntarà al informe un protocol 

d’actuació per tal de garantir una resposta immediata de neteja dels carrers en cas de que 

per qualsevol motiu la càrrega pugui caure a la via pública. Aquest protocol es mantindrà 

durant tot el recorregut que faci el camió dins de la xarxa viaria de la ciutat. 

Els tècnics municipals hauran de acceptar l’informe i juntament amb la Guàrdia Urbana i 

els responsables de la neteja viaria validaran el protocol, podent plantejar canvis. 

El contractista abans de l’inici del moviment de terres proposarà uns itineraris fons a 

l’abocador a la Guaria Urbana, velant per que aquests es compleixin. La Guàrdia Urbana 

podrà multar els camions que nos segueixin les condicions establertes, que únicament 

podran ser variades prèvia autorització dels tècnics corresponents. 

El contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de 

clavegueram de la zona d’influència de la obra i haurà de fer la seva neteja segons la 

freqüència especificada pels serveis municipals i amb la maquinaria adequada. 

1.4.11.- Escomeses definitives 
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El contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies les 

especificacions i directrius que ha de seguir perquè es puguin connectar els diferents 

subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les 

escomeses i els comptadors, tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitària i contra 

incendis), així com la xarxa de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables 

de les diverses companyies subministradores, sense que això representi cap despesa 

addicional per a la Propietat. 

1.4.12.- Execució d’obres no especificades al plec 

L’execució d’unitats d’obra del projecte que no estiguin explícitament especificades al 

present plec de condicions tècniques, es farà d’acord amb l’establert per aquestes en la 

normativa vigent o, al seu defecte, amb lo que ordeni la direcció d’obra dins de la bona 

pràctica per obres similars. 

1.4.13.- Recepció d’obra 

Trenta dies abans de l’acabament de les obres, informarà el contractista a la propietat la 

proximitat de la seva terminació a fi de convenir la recepció provisional. 

La propietat fixarà la data de la recepció provisional durant el mes posterior al seu 

acabament i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han d’efectuar la 

inspecció, a la que per part del contractista haurà d’assistir un representant amb plens 

poders. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants 

exemplars com a interventors i signats per tots ells. En el cas que les obres fossin aptes 

per la seva recepció, la propietat comunicarà al contractista que les ha rebut 

provisionalment, començant des d’aqueix moment a comptar el termini de garantia. 

Quan com a resultat de l’esmentada inspecció s’estableixi que les obres no hi són en estat 

d’ésser rebudes, es farà constar a l’acta i es donaran al contractista les oportunes 

instruccions per esmenar els defectes observats, fixant un termini per allò, expirat el qual 

s’efectuarà un nou reconeixement. 

Rebudes provisionalment les obres es realitzarà immediatament el seu amidament 

definitiu, amb precisa assistència del contractista o del seu representant. S’estendrà 

l'oportuna certificació que, aprovada per la direcció d’obra, servirà per l’abonament del 

saldo resultant, salvant la quantitat que pugui quedar retinguda en concepte de fiança. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any. 

Les despeses de conservació durant aquest període de garantia, comprès entre les 

recepcions provisionals i la definitiva, aniran a càrrec del contractista, havent de substituir 

qualsevol part de l’obra que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 

negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 

atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 
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El contractista no rebrà cap partida per la conservació de les obres durant el termini de 

garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 

contractats. 

Si al procedir al reconeixement per la recepció definitiva de les obres no es trobessin 

aquestes en les condicions degudes, s’ajornarà dita recepció definitiva i la direcció d’obra 

marcarà al contractista els terminis i forma en què hauran de realitzar-se els treballs de 

reparació corresponents. 

1.5.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 

1.5.1.- Amidament de l’obra 

La direcció d’obra efectuarà mensualment i en la forma que estableix el present plec de 

condicions tècniques, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de 

temps anterior. 

El contractista o el seu delegat podrà presenciar, si així és requerit, la determinació 

d’aquests amidaments prestant sense cap càrrec tots els medis necessaris per allò. 

Per les obres o parts de les mateixes les dimensions i característiques de les quals hagin 

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

direcció d’obra amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui prendre les 

corresponents amidaments aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels 

quals subscriurà el contractista o el seu representant. 

Si no hi hagués avisat amb l’antelació necessària, quedarà obligat a acceptar la decisió 

que la direcció d’obra o la propietat adoptin sobre el particular. 

1.5.2.- Abonament de l’obra 

Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per 

l’execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 

personal, materials, maquinaria, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que 

expressament no es digui el contrari en aquest plec de condicions tècniques o figurin al 

quadre de preus els elements que es deuen considerar com unitat independent. 

La descripció de les operacions i materials precisos per executar cada unitat d’obra que 

s’indica als diferents articles del present plec i en la justificació de preus del projecte, al cas 

de que existeixi, no és exhaustiva si no enunciativa, per la millor comprensió dels 

conceptes que estan compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o 

materials distints o no relacionats, però imprescindibles per executar la unitat, es 

consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de la unitat 

d’obra, encara que no figurin als documents contractuals, si es consideren convenients a 

judici de la direcció d’obra, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu. 
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Si el contractista, inclòs amb autorització de la direcció d’obra, emprés materials de més 

acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al projecte o substitueixi una 

classe de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors 

dimensions qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense 

demanar-se’l, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici de la direcció 

d’obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pugues correspondre-li 

al cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o 

adjudicada. 

Totes les unitats d’obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el pressupost s’indica 

partida alçada (PA), s’entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una 

vegada que la unitat d’obra hagi estat totalment executada i acabada, amb 

independència de les dificultats reals de la seva execució. Es a dir, que la partida és de 

pagament íntegre; per tant, no serà precís que el contractista justifiqui les despeses 

hagudes ni, d’altra banda, s’acceptarà cap justificació per a incrementar el seu import. Si 

la partida alçada fos "a justificar", el contractista vindrà obligat a subministrar quanta 

documentació creies necessària la direcció d’obra per a justificar l'import dels treballs a 

que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial. 

Altres despeses per compte del contractista 

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

contrari, les següents despeses, 

 Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, 

excepte les corresponents a les expropiacions previstes. 

 Les despeses de construcció, senyalització, manteniment i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars o accessos (camins de servei, rampes, etc.). Aquests accessos 

hauran d’ésser compatibles durant tota l’execució de les obres amb la circulació de 

vehicles i persones i amb les necessitats d’altres contractistes que actuïn en fases 

distintes de les contractades. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions fixes d’obra, 

tanques, oficines, allotjaments, magatzems, elements de senyalització, il·luminació i 

altres recursos que siguin precisos per proporcionar seguretat a les obres. 

 Les despeses derivades de la perfecta senyalització i vigilància de l’obra i els treballs 

provisionals pel desviament de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, 

millora i conservació dels accessos a les vivendes, comerços i altres usos que es vegin 

afectats durant l’execució l’obra. 

 Les despeses de instal·lació, equipament i manteniment d’una caseta d’obra o local 

d’oficina a disposició de la direcció d’obra, amb espai per una sala de reunions. 

 Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals 

d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 
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 Les obres necessàries per garantir un enllumenat mínim en tota l’obra i per assegurar la 

perfecta il·luminació de les àrees de treball. 

 Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 

conservació dels desguassos provisionals i la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

 Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 

freàtic, necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de 

treball. 

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

materials. 

 Les despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les qui 

comporti llur utilització i transport. 

 Les despeses de protecció dels aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany, inundació o incendi, acomplint els requisits vigents per l’emmagatzematge de 

carburants. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació 

dels segurs que cobren aquesta responsabilitat. 

 Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici dels 

treballs per a la verificació del projecte o per l’execució, seguiment, control i amidament 

de les obres a realitzar. 

 La formulació dels plànols detallats de replanteig i construcció (tant de l’obra civil com 

de les instal·lacions i arquitectura), del pla d’estintolament de l’estructura, de la 

documentació de les modificacions que proposi i del Projecte final de l’obra, “As Built”. 

 La presentació de mostres i l’execució de cales de reconeixement. 

 Les despeses relatives a la gestió, formulació, seguiment i tramitació amb els 

laboratoris de control del “Pla de Control de Qualitat” de l’obra, així com els costos dels 

assaigs dels materials o elements que intervinguin fins la quantitat màxima establerta 

en Contracte. 

 Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs 

les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la 

direcció d’obra. 

 Les despeses que es derivin de la gestió i tramitació amb les companyies 

corresponents, tant dels serveis afectats i el seu desviament, com de les escomeses 

definitives de l’obra fins la seva total legalització. 

 Les despeses corresponents a l’execució de treballs en jornada nocturna o reduïda i 

fins i tot en festiu, per actuacions que es precisen segons direcció d’obra. 

 Les despeses d’evacuació dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i postes de manifest pels assaigs i proves i el cost d’aquestes últimes. 
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 Les despeses de neteja de les obres i d’evacuació de fangs, runes i materials 

inservibles a l’inici de les mateixes i les del seu manteniment i conservació durant tota 

l’execució dels treballs. 

 Les despeses de retirada de les instal·lacions, útils, materials i neteja general de l’obra 

quan finalitzi. 

 

2.- MATERIALS BÀSICS 

2.1.- CONDICIONS GENERALS 

En aquest capítol s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els 

materials i components bàsics que s’hauran d’utilitzar en les obres. Tots ells seran 

normalitzats, de primer ús i amb menys d’un any des de la seva fabricació, llevat 

autorització escrita de la direcció d’obra. 

En el cas que algú material no estigués especialment detallat o suficientment definit, se 

suposarà que és el de major qualitat que existeix en el mercat dins de la seva classe i que 

compleix la normativa tècnica vigent. 

Si la procedència o classe dels materials vingués fixada en els documents contractuals, el 

contractista estarà obligat a mantenir dita procedència o classe, havent d’obtenir 

l’autorització expressa de la direcció d’obra per poder utilitzar materials “similars”, que en 

qualsevol cas hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estètiques 

definits en el projecte. 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no 

lliurarà, en cap cas, al contractista que els materials compleixin les condicions que són 

especificades en aquest plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben 

defectes de qualitat o uniformitat. 

El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb la suficient antelació, l’origen dels 

materials que es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d’origen i 

demés dades necessàries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat i 

termini de subministrament. 

En cas que la direcció d’obra ho estimi necessari, el contractista haurà de presentar 

mostres dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més 

convenient. El contractista avisarà a la direcció d’obra i a la propietat amb prou antelació 

perquè puguin fer ús d’aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 

Les mostres, components o equips que proposi el contractista per a la seva acceptació 

hauran d’acomplir sempre amb les condicions establertes al present plec i no podran 

suposar increment ni al preu ni al termini de l’obra. 
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2.2.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

Si per no complir les condicions del present plec es rebutgessin els materials incorporats, 

el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que compleixin les prescripcions 

establertes, sense que per allò tingui dret a un nou preu unitari. 

L’acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per la qualitat dels 

mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres, sense 

perjudici de la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis 

ocults d’execució. 

2.3.- ASSAIGS 

La classe, tipus i número d’assaigs a realitzar per a l’aprovació de les característiques dels 

materials seran fixats en cada cas per la direcció d’obra. 

Un cop establertes les característiques dels materials, la qualitat dels mateixos serà 

controlada periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, el tipus i 

freqüència dels quals indicarà la direcció d’obra. 

El contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 

necessàries per a realitzar tots els exàmens o assaigs que ordeni la direcció d’obra per a 

l’acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de 

l’execució de l’obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l’assaig a 

realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la direcció d’obra. El contractista 

haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels 

materials i l’execució de l’obra. 

El contractista podrà presenciar el desenvolupament dels assaigs, anàlisis i proves que 

ordeni la direcció d’obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona. 

Serà obligació del contractista avisar a la direcció d’obra dels aplecs dels materials que 

pretengui utilitzar amb temps suficient per que puguin ser realitzats els assaigs adients. 

Així mateix subministrarà, per compte seu, les quantitats de materials necessaris per a 

efectuar els exàmens o assaigs plantejats per a l’acceptació de les seves característiques 

o pel control periòdic de qualitat. 

En el cas que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, la direcció d’obra podrà 

escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat 

del material que s’examina i, a la vista de les dades dels nous assaigs, decidir sobre 

l’acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. Tots els materials que hagin estat 

rebutjats seran retirats de l’obra immediatament. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la direcció 

d’obra podrà ser considerat com defectuós. 
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2.4.- APLECS 

Tots els materials s’emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les 

seves característiques i propietats pel seu ús en l’obra i de manera que es faciliti la seva 

inspecció i, si procedeix, el seu amidament. 

La direcció d’obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes 

adequades, cobertes o edificis provisionals per a la protecció dels materials que així ho 

requereixen. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per la direcció 

d’obra, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels 

resultats obtinguts al llarg de l’execució dels treballs. 

2.5.- MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLERTS 

Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran sòls o terres locals procedents de les 

excavacions realitzades o de préstecs autoritzats per la direcció d’obra. 

No contindran elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i la fracció 

retinguda pel tamís UNE 0,080 serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu 

límit líquid serà menor de quaranta (LL  40). La densitat màxima corresponent a l’assaig 

proctor normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre 

cúbic (1.750 kg/dm
3
) i el seu índex C.B.R. serà superior a deu (10), amb un inflament en dit 

assaig menor del dos per cent (2 %). El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’un 

per cent (1 %). 

Per la coronació dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir materials 

seleccionats (art. 330 del PG-3/75) amb un C.B.R.  20, definit segons la norma NLT-

111/78. 

Els materials a utilitzar per a pedraplens i esculleres consistiran en fragments de roca nets, 

densos i durables amb procedència de pedreres proposades pel contractista i aprovades 

per la direcció d’obra. Totes les roques hauran de presentar un coeficient de desgast de 

los Angeles inferior a 35 i un pes específic en condicions saturades amb superfície seca no 

més petit de 2,65 t/m
3
. El pes del material serà el definit en els plànols i la seva qualitat 

acomplirà les especificacions de l’art. 331 del PG-3/75. 

Els materials granulars per a reblerts localitzats en rases, extradós d’obres de fàbrica o 

qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús seran àrids naturals o provinents de 

matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 

La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 

establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, 

superior a quaranta mil·límetres (40 mm), tamís UNE 40 i el tant per cent en pes acumulat 

pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent (5%). El material no serà plàstic i el seu 

equivalent de sorra serà superior a trenta (30). El coeficient de desgast del medi petri 

d’origen, mesurat per l’assaig de los Angeles segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 

quaranta (40). 
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2.6.- MATERIALS PER A OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 

2.6.1.- Canonades de formigó 

Es defineix com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 

massa o armat. S’utilitzaran per a la conducció d’aigües sense pressió o per a allotjar 

cables o conduccions de diferents serveis. 

El formigó i les armadures que s’emprin a la fabricació dels tubs, així com els materials 

utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions definides als corresponents 

articles del present plec i a les normes d’aplicació. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament, 

tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire i es mantindran suficientment 

humits, si no està prevista una cura específica. La temperatura ambient no ha de baixar 

dels cinc graus (5º C) durant el període de curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 

extrems i les superfícies frontals, verticals i l’eix del tub, seran nítides. Les esmentades 

arestes s’arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (5 mm). Un cop hagi pres el formigó, 

es procedirà al seu allisat amb beurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 

de la recta en més d’un cinc per mil (0,5 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 

defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb un 

martell petit. Així mateix els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball 

màxima de cinc-cents pons per centímetre quadrat (0,5 kp/cm
2
). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a les proves de pressió interior i d’estanquitat 

segons els mètodes que es fixen a les normes per a canonades de formigó de l’I.E.T. 

Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15’) d’aplicar una pressió de 

cinc-cents pons per centímetre quadrat (0,5 kp/cm
2
), l’absorció de l’aigua de la paret del 

tub no passa del valor indicat a la taula següent, encara que apareguessin a la superfície 

d’aquesta taques d’humitat o gotes aïllades. Al sotmetre’ls a la prova de trencament, es 

mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en kp/m de longitud útil, indicats a 

continuació. 

Els assaigs es realitzaran segons es defineix a la norma DIN 4.032. 

 

Ø 

mm 

Tolerància 

longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kp/m 

100 

125 

± 1% 

± 1% 

22 

22 

± 2 

± 2 

100 

105 

2.400 

2.500 
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150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

 

 

Per a determinar el valor de la propietat analitzada, s’assajaran tres tubs d’un metre (1,0) 

de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es 

programarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, rebutjant-ne tot el lot si 

novament no compleix algun dels tubs. 

Per a l’estanquitat la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents pons per 

centímetre quadrat (0,5 kp/cm
2
), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litres, 

calculat segons la següent fórmula, 

W =  · L 

Sent  el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

A la prova de pressió interior la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima 

de set-cents pons per centímetre quadrat (0,7 kp/cm
2
) durant trenta minuts (30’). 

2.6.2.- Canonades de polivinil 

Es defineixen com a tubs de PVC aquelles canonades de polivinil rígid amb superfície 

interior llisa, sense incrustacions i que presentin un coeficient de Manning de 0,010. 

S’utilitzarà PVC rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. S’entén com 

a PVC no-plastificat la resina de clorur de polivinil tècnicament pura (menys de l'1 % 

d’impureses), en una proporció del 96 %, exempt de plastificants. Podrà contenir altres 

components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 

de recepció a l’obra seran les següents, 

 Pes específic (UNE 53.020) 1,4 g/cm
3
 

 Resistència tracció simple (UNE 53.112) 490 kp/cm
2
 

 Allargament al trencament (UNE 53.112) 80 % 

 Mòdul d’elasticitat (UNE 53.112) 30.000 kp/cm
2
 

 Coeficient de dilatació lineal (UNE 53.126) 8.10
-5

 m/ºC 

 Punt de reblaniment Vicat (UNE 53.118) 79º C 

 Absorció d’aigua (UNE 53.112) 1 mg/cm
2
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 Opacitat (UNE 53.039) 0,2 % 

Les canonades tindran una rigidesa mínima segons els valors definits a la norma 

DIN16.691. 

Superaran el que s’especifica a la norma UNE 53.114 en tot el que fa referència a 

estanquitat dels junts, és a dir, provada a una pressió interior de 0,5 kp/cm
2
 a la 

temperatura de 20ºC durant 1 hora. 

Els diàmetres, pressions, toleràncies i altres propietats hauran d’acomplir les 

especificacions de les normes ASTM, DIN 16.961, UNE 53.112 i UNE 53.331. 

La unió helcioïdal de la banda que conforma la canonada es realitzarà de forma mecànica 

(mascle i femella) i química; aquesta última mitjançant un polimeritzador de reines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetilformida i tetrahidrofurà). Els junts dels tubs hauran 

d’anar segellades amb cautxú de silicona amb reticulació àcida i una elasticitat mínima del 

400 %. 

L’extrem del tub anirà atrompetat de tal manera que el diàmetre interior del tub a unir sigui 

idèntic al diàmetre exterior del tub precedent amb una tolerància de ± 5 mm. Una vegada 

els tubs quedin units se segellarà el junt amb silicona per garantir l’estanquitat. 

2.6.3.- Canonades de polietilè 

Les canonades de polietilè s’ajustaran a les especificacions de la norma UNE 53.131 i a 

les recomanacions incloses en la ISO-161/1. Estaran certificades per a ús alimentari i 

disposaran de registre sanitari. 

La pressió nominal serà com a mínim de 10 atmosferes. L’exterior del tub serà uniforme i 

llis amb tacte parafini i gras. Es distingeixen tres tipus de material, flexible de baixa densitat 

PE-32, d’alta densitat PE-50 i d’alta densitat PE-100. Les unions entre tubs es faran per 

mitjà d’accessoris amb junt i retenidor o bé per soldadura. 

Els accessoris d’unió disposaran de junt tòrica, de forma que ajusti sobre la superfície 

exterior del tub i d’un retenidor mecànic que impedeixi que el tub escapi. 

La unió per soldadura es realitzarà sempre amb equipament especial que garanteixi amb 

precisió la temperatura de les superfícies a soldar, el seu correcte mecanitzat, la pressió 

de contacte i l’alineació. També es podrà fer amb accessoris especials dotats de 

resistència elèctric incorporada i dispositiu de control de temperatura. 

2.6.4.- Canonades ranurades 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica en l’art. 420 del PG-3/75, 

especialment les capacitats d’absorció del tub dren. 

Els tubs de formació no helicoïdal seran ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la 

recollida i el desguàs d’aigües subterrànies. Disposaran en la part inferior d’una zona 

sense ranures per a la conducció de l’aigua, de forma trapezoïdal. 
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Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall 

perpendicular a l’eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junt 

elàstic. 

Els tubs presentaran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La 

superfície interior serà llisa i regular. Es rebutjaran les peces que no arribin a l’obra 

correctament referenciades i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

2.6.5.- Materials filtrant 

Els materials granulars per l’assentament i protecció de canonades seran àrids naturals o 

provinents de matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries 

estranyes. 

La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 

establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. 

El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior a vint mil·límetres (20 mm), tamís 

UNE 20 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent 

(5 %). El material no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). El 

coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per l’assaig de los Angeles segons la 

norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 

2.6.6.- Làmines drenants 

Son làmines de nòduls fabricats amb polietilè d’alta densitat per a la seva col·locació com 

a element estanc a l’aigua per la protecció i drenatge de paraments amb presència de 

filtracions. 

Les seves característiques geomecàniques mínimes compliran les següents 

especificacions, 

 Espessor làmina 0,6 mm 

 Alçada nòduls làmina 8,0 mm 

 Resistència compressió 150 kN/m
2
 

 Capacitat de drenatge 5 l/s.m 

 Comportament al foc B2 segons DIN 4.102 

També es poden utilitzar làmines fins 20 mm d’alçada de nòduls i capacitat de drenatge de 

10 l/s.m. 

Addicionalment la làmina pot portar en una de les seves cares un geotèxtil termosoldat de 

filament continu com element de filtre quant s’aplica pel drenatge del trasdós d’un mur 

construït contra el terreny. 

Si es precisa com a suport d’arrebossats o de formigó projectat, es podrà incorporar a la 

làmina una malla termosoldada de polietilè per a millorar les seves condicions 

d’adherència. 
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2.7.- MATERIALS PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

2.7.1.- Aigua 

Com a norma general podrà utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de 

beurades, morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com 

acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdaments o pertorbacions 

a la presa i resistència d’obres semblants a les que es projecten. 

Les característiques de l’aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 

mitjançant l’execució de sèries completes o reduïdes d’assaigs segons s’estableix en la 

instrucció EHE-08. 

2.7.2.- Àrid fi 

Es defineix com a àrid fi per a formigons i morters la fracció d’àrid mineral de grossària 

inferior a cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que passa pel tamís  

UNE 5. 

L’àrid fi serà sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’ambdós materials o 

d’altres productes, l’ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres 

artificials s’obtindran de pedres que tinguin les característiques exigides per a l’àrid gros a 

emprar en formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

El contractista sotmetrà a l’aprovació de la direcció d’obra les pedreres o dipòsits que, per 

l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent 

a la procedència dels mateixos. 

Pel que fa a aquest plec, els àrids fins es diferencien en dos tipus, 

Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silícia formada per partícules estables i 

resistents. 

Tipus T: Provenint de dipòsits naturals d’àrids obtinguts mitjançant picament o per una 

barreja d’ambdós materials. 

Es realitzaran com mínim els següents assaigs per a cada procedència; per cada 

cinquanta metres cúbics (50 m
3
) o fracció d’àrid fi a emprar, 

 Un (1) assaig granulomètric. 

 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 

 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 

2.7.3.- Àrid gros 

Es defineix com a àrid gros per a formigons la fracció d’àrid mineral de grossària superior a 

cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que resta retinguda al tamís UNE 5. 

Com a àrids s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificació de graves existents en 

jaciments naturals o bé del picament i trituració de pedres de pedreres, sempre que el seu 

ús hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas l’àrid es composarà d’elements nets, 
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sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o d’altres 

matèries estranyes. Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

El contractista sotmetrà a l’aprovació de la direcció d’obra les pedreres o dipòsits que, per 

l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent 

a la procedència dels mateixos. 

Per cada cent metres cúbics (100 m
3
) o fracció d’àrid gros a emprar es realitzaran com a 

mínim els següents assaigs, 

 Un (1) assaig granulomètric. 

 Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 

 Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 

2.7.4.- Ciment 

El ciment emprat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instrucción para la 

Recepción de Cementos” RC-03, amb tal que sigui d’una categoria no inferior a 32,5 i 

satisfaci les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haurà de ser capaç 

de proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest plec les 

qualitats exigides en el mateix o indicades als plànols del projecte. 

Acomplirà així mateix les recomanacions i condicions contingudes a la instrucció EHE-08, 

al plec PG-3/75 art. 202 i a la norma UNE 80.301. 

El ciment s’emmagatzemarà en lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat, tant 

del sòl com de les parets. 

Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar 

els de presa, estabilitat a l’aigua i resistència del morter normal als set (7) dies, pels 

mètodes d’assaigs indicats a la instrucció RC-03. 

2.7.5.- Additius 

El contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius quan ho consideri oportú per a 

obtenir les característiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats en 

aquest plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la 

substància afegida en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de 

ciment, dosificació, naturalesa dels àrids i de l’obra, produeixen l’efecte desitjat sense 

pertorbar les altres qualitats del formigó, morter o beurada ni representar un perill per a les 

armadures. 

La direcció d’obra podrà acceptar o no les propostes del contractista i, en qualsevol cas, no 

es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització. 

2.7.6.- Productes de curat 

Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com 

a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la superfície 

del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el 

període inicial d’enduriment. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 32 

A més del que s’indica a la instrucció EHE-08 i en els comentaris d’aquesta, s’assenyala 

que els productes filmògens o similars que s’utilitzin com a productes de curat hauran 

d’assegurar una total conservació del formigó formant una pel·lícula contínua sobre la seva 

superfície de manera que impossibiliti l’evaporació d’aigua durant la presa i primer 

enduriment. Haurà de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d’aplicació. 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de 

color clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admetran sense deteriorar-se un 

període d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. El seu ús ha d’estar 

expressament autoritzat per la direcció d’obra i tindrà la consideració de mitjà auxiliar. 

2.7.7.- Mescles d’injecció 

La composició de les beurades per a la injecció serà decidida en obra a la vista dels 

assaigs inicials i podrà ser modificada al llarg dels treballs, segons sigui la variació de les 

circumstàncies locals del terreny i d’acord amb els resultats obtinguts. 

A l’elaboració de les lletades s’emprarà, salvo indicació distinta als plànols, un ciment 

Pòrtland tipus CEM I, segons la “Instrucción para la Recepción de Cementos" RC-03. No 

contindrà, en pes, més del 0,02 % d’ió clor, ni més del 0,10 % de sulfurs; estarà exempt de 

cendres volants. Tindrà una categoria no inferior a 42,5 (fck = 425 kp/kcm
2
). 

La relació aigua/ciment en pes de les lletades d’injecció estarà compresa entre 0,38 i 0,43, 

no acceptant-ne en cap cas dosificacions amb relació major de 0,45. La fluïdesa de les 

barreges i les seves condicions de penetrabilitat durant la injecció podran millorar-se 

afegint a la lletada un plastificant o fluïdificant, tipus Sika Intracrete, Fosroc SP-430 o 

similars, en una proporció màxima del 2 % en pes del ciment. 

L’aigua de pastat complirà les condicions establertes a la instrucció EHE-08, limitant-se el 

contingut d’ió clor a 250 p.p.m. 

Com norma general s’utilitzaran barreges estables, amb una sedimentació inferior al 0,5 % 

del ciment en 2 hores i una exsudació de l’aigua menor del 2 %. El temps d’amasat 

dependrà del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no serà inferior a 3 minuts. 

La resistència mínima de les beurades a 28 dies serà de 350 kp/cm
2
. S’elaboraran 

provetes prismàtiques de 40 x 40 x 160 mm (norma UNE 83.821-92 EXP), fabricades i 

conservades en condicions de drenatge lliure i s’assajaran a flexotracció i a compressió. 

Per cada 100 ml d’ancoratge o micropilot del mateix tipus i dosificació de la beurada de 

ciment utilitzada o fracció setmanal si es consumeix menys material, es prendran 2 sèries 

de 5 provetes i s’assajaran a flexotracció i a compressió, 2 als 7 dies, 2 als 28 dies, deixant 

la cinquena en reserva. Es considerarà que la resistència especificada als 28 dies ha estat 

obtinguda quan la mitjana de cada 3 assaigs consecutius sigui superior a l’especificada i 

quan cap proveta tingui un valor inferior al 90 % d’aquesta. 
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2.7.8.- Morters de ciment 

Morter de ciment és aquella massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua; eventualment pot 

contenir algun producte d’addició per a millorar les seves propietats, quina utilització haurà 

estat prèviament aprovada per la direcció d’obra. 

Els morters seran prou plàstics per a omplir on s’hagin de fer servir i no presentaran 

retracció de manera tal que perdin contacte amb la superfície de recolzament. 

Les condicions generals dels morters seran, 

 Resistència adequada a la dels materials als quals s’interposen. 

 Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

 Compacitat i docilitat. 

 Impermeabilitat a l’aigua. 

 Inalterabilitat als agents agressius generals. 

En funció de les diferents classes d’obra, s’estableixen els següents tipus de morter, 

 Dosificació 

M-  40 a - un (1) volum de ciment per sis (6) volums de sorra. 

M-  80 a - un (1) volum de ciment per quatre (4) volums de sorra. 

M-160 a - un (1) volum de ciment per tres (3) volums de sorra. 

 Resistència mitja 

M-  40 a - quaranta quiloponds per centímetre quadrat (40 kp/cm
2
). 

M-  80 a - vuitanta quiloponds per centímetre quadrat (80 kp/cm
2
). 

M-160 a - cent seixanta quiloponds per centímetre quadrat (160 kp/cm
2
). 

 Camp d’aplicació 

M-  40 a - fàbriques poc carregades i arrebossats interiors. 

M-  80 a - fàbriques amb càrrega normal i arrebossats amb additius. 

M-160 a - fàbriques molt carregades. 

Es tindran també en compte les especificacions establertes al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 

Es defineix en aquest plec com morters sense retracció aquells que o bé el material base 

no és un ciment pòrtland o bé que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 

conté additius que li confereixen, 

 Gran fluïdesa. 

 Curt temps d’adormiment. 

 Retracció compensada. 

 Alta resistència a curt termini. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes seran, 
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 Expansió a 28 d 0,05 % 

 Resistència a compressió a 24 h 200 kp/cm
2
 

 Resistència a compressió a 28 d 450 kp/cm
2
 

 Mòdul d’elasticitat a 28 d 300.000 kp/cm
2
 

 Adherència al formigó a 28 d 30 kp/cm
2
 

La dosificació i els assaigs dels morters hauran de ser presentats pel contractista almenys 

set (7) dies abans del seu ús, per l’aprovació per part de la direcció d’obra. 

2.7.9.- Formigons 

Els formigons acompliran les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

Quan el formigó hagi d’estar sotmès a la intempèrie, la dosificació de ciment no serà 

inferior a dos-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (250 kg/m
3
) i quan hagi de 

posar-se n’obra sota aigua la dosificació no serà inferior a tres-cents quilograms per metre 

cúbic (300 kg/m
3
). En qualsevol cas es tindran en comte les prescripcions establertes en la 

instrucció EHE-08 relatives a la composició dels formigons en funció de les condicions 

d’exposició ambiental. 

Sempre que, en una mateixa obra, se subministrem ciments de diferent tipus, caldrà tenir 

present tot allò que s’indica a les instruccions, normes i disposicions vigents sobre la 

incompatibilitat de formigons prefabricats amb diferents tipus de conglomerats. 

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres als plànols i al present plec 

de condicions i acompliran les prescripcions que per a ells es fixen als mateixos. 

Per al seu emprament als diferents elements de les estructures previstes i d’acord amb la 

seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 

83.304, s’estableixen els següents tipus de formigons, 

 Formigó HM-20/P/20/I. Per a la seva utilització en reblerts i capes de neteja i 

anivellament. La resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents 

quiloponds per centímetre quadrat (200 kp/cm
2
). 

 Formigó HA-25/F/20/IIa. Per a la seva utilització en fonaments i murs. La resistència 

característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quiloponds per centímetre 

quadrat (250 kp/cm
2
). 

 Formigó HA-30/B/20/IIa. Per a la seva utilització en jàsseres, lloses i demés elements 

estructurals. La resistència característica arribarà com a mínim als tres-cents 

quiloponds per centímetre quadrat (300 kp/cm
2
). 

A més de les instruccions EHE-08 i RC-03 es tindrà present el següent, 

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’article 610.5 del PG-3/75. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada n’obra 

tingui intenció de fer servir el contractista. 
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La direcció d’obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel contractista s’obtingui un formigó compacte i homogeni. 

Un cop fixada la dosificació, el contractista haurà de mantenir les condicions necessàries 

d’uniformitat dels materials i del procés d’execució, per tal que es mantinguin les 

característiques exigides o avisar quan les condicions canviïn, per a establir les noves 

dosificacions que calgui. 

Pel que fa a les dosificacions ordenades, no s’admetran d’altres toleràncies que les 

següents, el dos per cent (2 %) per a cadascuna de les granulometries de l’àrid, l’un per 

cent (1 %) per al ciment i l’un per cent (1 %) per a l’aigua. 

Quan les dosificacions dels àrids hagin de fer-se obligatòriament per pes, es revisaran i 

comprovaran amb la freqüència necessària els aparells de mesura i mai a intervals 

superiors a quinze (15) dies. 

Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin 

hauran de ser aprovats per la direcció d’obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas que s’excedís la tolerància a l’assentament 

del con d’Abrams per defecte. La direcció d’obra podrà refusar el camió que vingués amb 

aquest defecte d’assentament o bé podrà autoritzar al contractista a emprar el 

superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 

Pels formigons preparats el contractista haurà d’aportar amb antelació suficient a la 

direcció d’obra i sotmetre a la seva aprovació, la següent documentació, 

 Planta de formigonat 

- Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

-  Composició de la planta, aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; 

dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, 

capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 

control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i 

forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

-  Composició del laboratori, assaigs de control que es realitzen habitualment 

en els àrids, ciment, additius, aigua i formigó. 

 Identificació dels granulats. 

- Procedència i assaigs de control. 

 Identificació del ciment. 

- Procedència i assaigs de recepció. 

 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó. 
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-  Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 

obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la direcció d’obra a les seves 

instal·lacions per la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

Assaigs de control. D’acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08, els assaigs estadístics 

de control dels formigons es realitzaran, en principi, a nivell normal. Per als pilars, el 

control serà sobre el 100 %. 

Per als formigons de característiques superiors a HA-30, s’exigiran els assaigs previs 

establerts a la instrucció EHE-08. 

2.7.10.- Resines 

En l’obra s’ha previst la utilització de morters i resines sintètiques epoxídiques o de 

poliuretà com a pont d’unió entre formigons diferents i pel tractament, injecció o segellat 

puntual de junts estructurals. 

Els materials d’epoxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 

“Resinas Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3/75. 

Les resines de poliuretà són productes monocomponents que al contacte amb l’aigua 

polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funció del tractament a 

realitzar s’empraran resines tipus Hydroactive Grout Cut o similar de baixa viscositat (120 

centipoise) i elevada adherència (18 kp/cm
2
) o Hidroactive Groat Flex LV de viscositat mitjà 

(1.000 centipoise) i alta elongació (220 %). 

El tipus i dosificació de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les 

condicions del suport, es decidirà sota el criteri de la direcció d’obra. 

2.8.- ARMADURES PASSIVES 

2.8.1.- Armadures d’acer corrugat 

S’empraran acers B-500 S amb una càrrega unitària de trencament no menor de cinc mil 

sis-cents quiloponds per centímetre quadrat (5.600 kp/cm
2
) i un límit elàstic major de cinc 

mil cent quiloponds per centímetre quadrat (5.100 kp/cm
2
). 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i 

doblegat i les toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la 

instrucció EHE-08. 

La direcció d’obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat 

emes per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l’acer a utilitzar. 

Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els plànols o al seu 

defecte les quals determini la direcció d’obra. 
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2.8.2.- Armadures roscades 

Les armadures roscades són barres d’acer corrugat roscat i galvanitzat, que permeten el 

seu empiulament mitjançant maniguets. 

Les barres poden ser d’acer B-500 S o del tipus Titan amb límit elàstic de cinc mil nou-

cents quiloponds per centímetre quadrat (5.900 kp/cm
2
) i de diferents diàmetres. Els 

accessoris principals del sistema d’unió, femelles i maniguets, compliran el que prescriu la 

instrucció EHE-08 respecte a la resistència i deformabilitat exigida a les zones 

d’empiulament. 

La unió es realitzarà amb el maniguet i dues contrafemelles. Aquestes femelles 

asseguraran que no hagi cap lliscament i, per tant, aniran collades mitjançant clau 

dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s’ajustarà a les prescripcions del 

subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que estableix l'EHE-08. 

2.8.3.- Armadures tubulars 

S’empraran acers del tipus SP-75 amb una càrrega unitària de trencament no menor de set 

mil dos-cents quiloponds per centímetre quadrat (7.200 kp/cm
2
) i un límit elàstic major de 

quatre mil vuit-cents quiloponds per centímetre quadrat (4.800 kp/cm
2
). 

També es podran utilitzar acers tipus TM-80, amb un límit elàstic major de cinc mil sis-cents 

quiloponds per centímetre quadrat (5.600 kp/cm
2
). 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i les 

toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits al “Documento Básico SE-A 

Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

La direcció d’obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat 

emès per un Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat de l’acer proposat. 

Les formes, dimensions i tipus dels tubs seran les indicades en els plànols o, al seu defecte, 

les que determini la direcció d’obra. 

Els tubs se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta 

o un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, 

el diàmetre nominal del tub i un número que permeti identificar la colada. 

Els empiulaments necessaris per aconseguir una armadura de major longitud es faran 

mitjançant maniguets roscats. En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços 

de transmetre una càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent als tubs 

estructurals que uneixen, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això 

hauran d’acomplir les següents condicions, 

 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés 

elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les resistències 

nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. 

S’admet una tolerància del menys tres per cent (-3 %) com a màxim. 
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 Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 

milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) i 

el setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura. 

Tots els elements que constitueixen els empiulaments hauran de sotmetre’s a un control 

efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i 

mida, totes les peces 

 resultin intercanviables. A més a més han de ser capaços d’absorbir, sense detriment per 

a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de les 

armadures. 

 Es justificaran i garantiran les característiques dels empiulaments, precisant les 

condicions en què hauran de ser emprats. 

El subministrament i emmagatzematge dels empiulaments es realitzarà adoptant 

precaucions anàlogues a les exigides pels tubs. 

2.9.- MATERIALS PER A OBRES DE FORMIGÓ 

2.9.1.- Fusta per a encofrats 

La fusta a emprar per a l’apuntalament de rases, estintolaments, cindris, bastides i d’altres 

mitjans auxiliars, haurà d’acomplir les següents condicions, 

 Procedir de troncs sans, estintolats en saó. 

 Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sòl i de la pluja, durant un període superior 

als  

dos (2) anys. 

 No presentar cap signe de putrefacció, corcó o atac de fongs. 

 Estar exempta d’esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 

la seva solidesa. En concret contindrà el menor nombre de nusos, els quals, en tot cas, 

tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 

 Tenir les seves fibres rectes i no tortes, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

 Presentar anells d’aproximada regularitat. 

 Donar so clar de percussió. 

La forma i dimensions de la fusta per a mitjans auxiliars serà proposada i justificada pel 

contractista per a la seva aprovació per la direcció d’obra. En tot cas seran les adients per 

tal de garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents. 

La fusta per a obres definitives haurà de ser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense 

albeca ni nusos saltadissos. No haurà de tenir esquerdes, ni defectes, essent la seva 

procedència d’arbres completament sans al moment del seu tall. 

Quan es col·loqui a l’obra estarà completament seca, sense presentar cap inici de 

podriment, ni tindrà d’altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o durada. 
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2.9.2.- Puntals metàl·lics 

Seran puntals metàl·lics amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

Mantindran les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 

La base i el cap dels puntals cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-

los. 

clavar si cal. 

Abans de l’inici de l’apuntalament, el contractista presentarà un projecte específic, així com 

la documentació completa del tipus de puntals que proposa emprat, amb indicació de la 

seva càrrega màxima de treball, disposició plantejada, arriostraments necessaris i resta 

d’elements que es precisen per tal que la direcció d’obra pugui validar la seva utilització. 

Els puntals s’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra. 

2.9.3.- Plafons metàl·lics 

La superfície ha de ser llisa i han de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de presentar altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos. Es rebutjaran els elements que no garanteixin un acabat vist del formigó. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor o 

posició. 

La connexió entre peces serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. La tolerància màxima admissible es fixa en  2 mm. 

S’emmagatzemaran en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El conjunt de peces metàl·liques necessari per a formar els contraforts que suportin 

l’encofrat dels murs de formigó es composarà dels elements següents, 

 Pal o pals acoblaves, de l’alçària a encofrar. 

 Tornapuntes, mínim un pel pal. 

 Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base dels pals amb els tornapuntes. 

 Acobladors o peces d’unió dels pals. 

 Piquets, una per a la base del pal i una altra per a cada tornapuntes. 

Els pals tindran les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a 

utilitzacions anteriors. Es rebutjaran les peces que no assegurin l’acabat vist del formigó. 

Als dos costats oposats portaran unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els 

taulers de l’encofrat. A la cara exterior es disposaran els mecanismes de subjecció dels 

tornapuntes. A l’extrem inferior existirà una base per a la seva fixació al terra. L’extrem 

superior permetrà acoblar més pals per tal d’incrementar l’alçària. 

Els tornapuntes seran extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 

llargària; seran rectes, inclòs estesos al màxim. El moviment d’extensió ha de ser suau. 
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Les parts que ho precisin s’hauran de greixar. Als seus extrems tindran mecanismes per a 

fixar-los al pal i a les piquets. 

El subministrament de tots els materials components anirà acompanyat de la 

documentació tècnica per al seu muntatge, amb indicació expressa de les càrregues i dels 

esforços màxims que poden resistir. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra els efectes de la intempèrie i sense contacte 

amb el terra. 

2.9.4.- Desencofrat 

El producte de desencofrat serà un vernís antiadherent format amb silicones o preparat 

amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s’utilitzarà com a desencofrat el gas-oil, els greixos comuns i altres productes anàlegs. 

El seu emprament ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar les 

propietats i l’aspecte posterior del formigó ni impedir l’aplicació de revestiments. 

El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la direcció d’obra. 

Es subministrarà en recipients tancats hermèticament i s’emmagatzemarà en llocs 

protegits dels agents atmosfèrics, durant un temps màxim d’un any. 

2.9.5.- Elements de poliestirè expandit 

Són elements rígids d’escuma de poliestirè expandit, amb estructura de cèl·lula tancada. 

No han de presentar defectes superficials (de forma a les seves cares, de balcaments, 

etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d’homogeneïtat, d’humitat, etc.) o 

contingut alt d’impureses que es determina per infraroigs. Han de tenir un gruix i una 

estructura homogènia a tota la superfície. 

Les seves característiques físico-mecàniques i la normativa a acomplir serà la següent, 

 Densitat aparent (UNE 53.215)  20 kg/m
3
 

 Conductivitat tèrmica a 0ºC (UNE 53.037)  0,040 kcal/h m ºC 

 Permeabilitat al vapor d’aigua  8 g cm/cm
2
 dia mm hg 

 Resistència a la compressió (UNE 53.205)  0,5 kp/cm
2
 

 Coeficient de dilatació (UNE 53.126)  0,12 mm/m 

 Reacció contra el foc (UNE 53.127) No autoextingible 

 Toleràncies 

- Llargària nominal    5 % 

- Densitat  10 % 

- Resistència a la compressió  10 % 

- Permeabilitat al vapor d’aigua  15 % 

Cada element ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents, 
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 Nom del fabricant o marca comercial 

 Identificació del producte 

 Dimensions de l’element 

S’emmagatzemaran apilats horitzontalment sobre una superfície plana i neta. Es 

protegiran de la insolació directa i de l’acció del vent. 

2.9.6.- Materials elastomèrics 

Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per plaques 

alternades de acer i material elastomèric, seran necessàriament de cautxú cloroprè. 

El cautxú natural no estarà permès en cap cas. 

La normativa a acomplir i les característiques mecàniques exigides als materials 

elastomèrics són les següents, 

 Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent setanta i set kiloponds per 

centímetre quadrat (177 kp/cm²). 

 Resistència mínima al desgarrament (ASTM D-624-54, dau tipus B), dinou kiloponds i 

mig per centímetre de gruix (19,5 kp/cm). 

 Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325 %). 

 Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus. 

 Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67, mètode B), vint-i-cinc hores 

(25) a setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25 %). 

 Variació de característiques en la prova d’envelliment per calor, després de setanta (70) 

hores a cent (100) graus centígrads. 

 Duresa, més 15 graus Shore. 

 Resistència a tracció, més quinze kiloponds centímetre quadrat (15 kp/cm²). 

 Mòdul d’elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze 

kiloponds per centímetre quadrat (16 kp/cm²). 

 El material no ha de presentar esquerrament quan se’l sotmeti a una exposició de cent 

(100) hores a una atmosfera formada per cent (100) parts d’ozó, per cent milions de 

parts d’aire. Aquest assaig es realitzarà d’acord amb la norma D-1148-64. 

 Adhesió mínima (ASTM D-429-64, mètode B), cinc kiloponds per centímetre d’ample (5 

kp/cm). 

2.10.- MATERIALS METÀL·LICS 

2.10.1.- Acer en perfils laminats 

Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secció constant, diferents segons 

el tipus, obtinguts per un procés de laminació. 
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Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els 

seus elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació 

respectiva, les condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: 

Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un 

límit elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 Mpa). 

També es podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major de 

tres-cents cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 Mpa). 

Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la 

seva secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 

Els assaigs de recepció es realitzaran segons la norma UNE 36.080 i les característiques 

químiques dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions determinades a la 

UNE 36.082. 

Pels assagis de plegament es tindrà en compte la norma UNE 7.051 i pels de flexió per 

xoc la UNE 7.056 sobre proveta tipus D. 

Les xapes d’ espessors més grans o iguals a 30 mm portaran de laminació un certificat de 

control d’ultrasons indicant l’absència de fissures i defectes. 

Si el contractista proposés utilitzar com a material de base de l’estructura qualsevol altre 

material d’acer diferent als ressenyats, haurà de justificar-ho degudament, remarcant les 

característiques mecàniques i la repercussió de les mateixes sobre els preceptes del 

“Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 

Edificación”. La seva eventual aplicació haurà d’ésser, en tots els casos, aprovada 

prèviament per la direcció d’obra. 

Els elèctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats 

estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les condicions exigides a la 

norma UNE 14.022. 

Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les 

precaucions especials a adoptar considerant que el seu comportament no dependrà 

exclusivament de la forma de la unió i del tipus de sol·licitació. 

En funció del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les característiques mecàniques 

obtingudes en l’assaig de tracció compliran les especificacions que s’indiquen, 

 

ACER  S 275-JR 

fy (N/mm
2
) fu  Temperatura assaig 

e  16 16 < e  40 40 < e  63 (N/mm
2
) ºC 

275 265 255 410 20 
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ACER  S 355-JR 

fy (N/mm
2
) fu  Temperatura assaig 

e  16 16 < e  40 40 < e  63 (N/mm
2
) ºC 

355 345 335 470 20 

 

Essent, 

- fy límit elàstic (N/mm
2
). 

- fu tensió de trencament (N/mm
2
). 

- e gruix de la proveta (mm). 

Es tindran en compte les especificacions i toleràncies definides al “Documento Básico SE-

A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designació de l’acer i el 

tipus de perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 

Se subministraran amb una capa d’imprimació antioxidant que ha de cobrir de manera 

uniforme totes les superfícies de la peça. No han de tenir fissures, bosses, ni altres 

desperfectes. Abans d’aplicar la capa d’imprimació s’han d’haver eliminat les incrustacions 

de qualsevol naturalesa, les restes de greix, òxid i pols. 

S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 

intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

2.10.2.- Acers galvanitzats 

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

zenc que la protegeix de l’oxidació. 

La galvanització es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc 

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

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

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

quadrat (g/dm
2
) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze (14) micres. En la 

designació del revestiment es farà menció expressa de “galvanitzat en calent” i, a 

continuació, s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de 

superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits de zenc es designaran amb la lletra 

“z”, seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

El material base acomplirà les prescripcions de les normes UNE 36.080, 36.081 i 36.083. 

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

característiques dels quals respondran a allò indicat a la norma UNE 37.302. Per a la 

galvanització per deposició electrolítica es recomana l’emprament del lingot “zenc especial” 
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que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s’especifiquen a 

la norma UNE 37.302. 

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

discontinuïtat en la capa de zenc. A aquelles peces en les que la cristal·lització del 

recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a 

tota la superfície. 

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

galvanitzada a l’assaig d’adherència indicat al MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio 

Central) art. 8.06a “Métodos de Ensayo de galvanizados”. Realitzada la determinació, la 

quantitat de zenc dipositada per unitat (ut) de superfície serà, com a mínim, de sis grams 

per decímetre quadrat (6 g/dm
2
). 

La continuïtat del revestiment s’ajustarà a les següents condicions, 

 Galvanitzat en calent, realitzat l’assaig d’acord amb allò establert al MELC art. 8.06a, el 

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

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

 Galvanitzat per deposició electrolítica, realitzat l’assaig d’acord amb allò establert al 

MELC  

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

En tots els cassos, la quantitat nominal de zinc dipositada per dm
2
 no haurà de ser inferior 

a 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm
2
) i el gruix del galvanitzat inferior a 80 micres en 

cap punt, amb una mitjana de les mesures realitzades superior a 85 micres. 

S’evitarà el contacte directe dels perfils i xapes d’acer galvanitzat amb el coure, l’acer no 

protegit, el guix i les fustes àcides. 

2.10.3.- Acers inoxidables 

L’acer inoxidable és un acer especial que presenta millors propietats mecàniques que els 

acers laminats, sent la seva característica essencial la resistència a la corrosió. 

En construcció s’utilitzen generalment acers inoxidables dels grups ferrítics i austenítics. 

Els acers ferrítics són magnètics i presenten l’inconvenient de retenir una certa quantitat de 

pols atmosfèric per fenomen electrostàtic. Els segons, en canvi, són amagnètics. 

Els acers inoxidables austenítics són aliatges de níquel (del 6 al 26 %), crom (16 al 30 %) i 

carbó variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25 %. No són templables, 

presenten una bona ductilitat que permet fins i tot l’embotiment profund i són fàcilment 

soldables. Aquestes dues últimes qualitats són més acusades quan menor és el contingut 

de carbó. És el grup més generalitzat i el que reuneix millors condicions de resistència al 

calor i a la corrosió. 

Els acers inoxidables a emprar en suports per a aparells de recolzament seran emmotllats 

d’un dels tipus F-8401, F-8402 o F-8403 definits a la norma UNE 36.257. 

Els límits màxims en la seva composició química i les seves característiques mecàniques 

mínimes acompliran allò especificat en l’article 254 del PG-3/75. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 45 

Les peces construïdes amb aquests acers hauran de sotmetre’s prèviament a un 

tractament de recuit a les temperatures indicades en l’article corresponent de la norma. 

Les característiques mecàniques es determinaran d’acord amb les normes UNE 7.017, 

UNE 7.262 i UNE 7.290. 

Tots els elements d’acer inoxidable previstos al projecte seran del tipus AISI 316 polit 

mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i materials adients i quedaran 

perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi irregularitats aparents en les 

juntes. 

2.11.- MATERIALS PER A OBRES DE FÀBRICA 

2.11.1.- Fàbrica de maó ceràmic 

Maó és tota peça destinada a la construcció de murs, generalment en forma d’octàedre, 

fabricada per cocció amb argila o terra argilosa, a vegades amb addició d’altres matèries. 

Es distingeixen dos tipus de maó ceràmic, de sanejament (per a ús en pericons i pous de 

registre i per a revestiment de galeries) i normal (per a ús en fàbriques, envans o 

revestiments de paraments). 

Els maons a emprar n’obres de sanejament seran del tipus M segons la norma UNE 

67.019 o s’ajustaran a la norma ASTM C-32 “Sewer amb Manhole Brick”. En aquest cas 

seran del grau MM per a ús en arquetes i pous de registre i de grau SS per a revestiments 

de galeries. 

Els maons normals podran presentar en les seves cares gravats i reenfonsats de 5 mm 

com a màxim en taules i de 7 mm com a màxim en un cantell i ambdues testes, sempre 

que cap dimensió quedi disminuïda de manera contínua. 

Les seves arestes i/o cares no tindran taques, eflorescències, cremades, esquerdes, 

coqueres, plànols d’exfoliació, matèries estranyes, imperfeccions ni encrostonaments 

aparents. Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines i massa 

compacta sense taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més del quinze (15) per 

cent del seu pes després de 24 hores d’immersió en aigua. En ser colpejats amb un martell 

produiran un so metàl·lic, seran inalterables en front l’aigua i tindran adherència suficient 

amb els morters. 

En funció del seu tipus, els maons normals poden classificar-se en, 

 Massís. Ortoedre massís o amb perforacions en taula ocupant menys del deu (10) per 

cent de la seva superfície. Cada forat tindrà una secció en taula d’àrea no superior a 2,5 

cm
2
. El gruix dels encanets entre forats no serà inferior a 1 cm i el gruix dels envanets 

superiors no serà inferior a 2 cm. Resistència a compressió no menor que 100 kp/cm
2
. 

Sigla M. 

 Perforat. Ortoedre amb forats en taula de volum superior al deu (10) per cent, sempre 

que els seus forats i envanets acompleixin les condicions del maó massís. Resistència 

a compressió no menor que 30 kp/cm
2
. Sigla P. 
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 Buit. Ortoedre amb forats en taula que no acompleixi les condicions de maó perforat o 

bé ortoedre amb forats en cantell o testa. Resistència a compressió no menor que 30 

kp/cm
2
. Sigla H. 

Anàlogament i en funció de la seva qualitat els maons podran ser, 

 V. Vistos, per utilitzar en paraments sense revestir. 

 NV. No vistos, per a utilitzar en paraments amb revestiment. 

Els maons compliran allò especificat a la norma UNE 67.019 en quant a definició del 

producte i condicions per a la seva classificació i resistència. 

Es tindran també en compte les especificacions definides al “Documento Básico SE-F 

Seguridad Estructural: Fábrica, del Código Técnico de la Edificación”. 

Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment 

de les esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant 

únicament les característiques aparents. 

2.11.2.- Fàbrica de blocs 

La fàbrica de blocs a emprar en les obres definides en el present projecte compliran les 

condicions i requisits establerts a la norma tecnològica de l’edificació “Estructures de 

Fàbrica de Bloques”, NTE-EFB/74. 

Les peces no presentaran deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. El seu 

color serà uniforme, estable i continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva textura 

superficial serà l'adequada per a facilitar l’adherència del possible revestiment. 

El contractista garantirà que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin 

les exigències de la norma UNE 41.167 en quant a definició del producte i condicions per a 

la seva classificació i resistència. 

Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment 

de les esmentades condicions i disposicions, la seva recepció es farà comprovant 

únicament les característiques aparents. 

2.12.- MATERIALS PER A OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

2.12.1.- Làmines bituminoses 

Les làmines bituminoses que s’utilitzin per a la impermeabilització de lloses o taulers de 

formigó armat, pretesat o postesat, compliran les següents especificacions, 

 Primera capa, làmina impermeabilitzant de betum oxidat (LO), de 4 kg/m
2
, amb 

armadura de feltre de poliester (FP) de 140 g/m
2
 i acabat en film termofusible per 

ambdues cares. Designació segons norma UNE 104.238 com LO-40-FP, tipus 

Plasfal de Texsa o similar. 

 Segona capa, làmina impermeabilitzant de betum polimèric (LBM) modificat amb 

elastòmers (SBS), de 4,8 kg/m
2
, amb armadura de feltre de poliester (FP) de 150 

g/m
2
, acabat superior també en no teixit de poliester (FP) de 180 g/m

2
 i film 
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termofusible en la inferior. Designació segons norma UNE 104.242/1 com LBM 

(SBS)-48/FP+FP, tipus Morterplás-Parking de Texsa o similar. 

Les làmines tindran un aspecte uniforme, sense defectes (forats, vores esqueixades o no 

rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, etc.) i amb un acabat plàstic 

antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l’adherència a d’enrotllar-se. 

El contractista presentarà, per a cada partida de material que es rebi a l’obra, el 

corresponent certificat de control de fabricació on es garanteixin les condicions exigides. 

2.12.2.- Geotèxtils 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat 

termosegellat formant una malla longitudinal de filaments continus (malla 

impermeabilitzant) amb filaments teixits o entrecreuats (malla per entramat vegetal). Seran 

inatacables per àcids, bases, bacteris i raigs ultraviolats (sempre que no es doni una 

exposició perllongada). Tindran una elongació mínima en trencament del quaranta-cinc per 

cent (45 %), resistiran dos-cents quilonewtons per metre quadrat (200 kN/m
2
) sense perdre 

més d’un vint per cent (20 %) de secció i presentaran una permeabilitat d’un mil·límetre per 

segon (0,1 cm/s) amb una pressió de dos quilonewtons per metre quadrat  

(2 kN/m
2
). La densitat del polímer utilitzat serà superior a nou-cents deu quilograms per 

metre cúbic (910 kg/m
3
) i el gramatge mínim del geotèxtil 100 g/m

2
. 

2.12.3.- Materials de segellat 

Pel tractament i l’estanquitat dels junts entre formigons s’utilitzaran cordons de material 

hidroexpansiu a base de bentonita de sodi natural, que s’expandeix amb l’aigua. 

Al hidratar, el cordo augmentarà de volum de manera que es formi un segellat d’alta 

compressió quan quedi confinat entre dues postes de formigó, en junts horitzontals o 

verticals. 

El producte es compon de bentonita de sodi al setanta-cinc per cent (75 %) i cautxú del 

tipus butil al vint-i-cinc per cent (25 %), aplicat en secció de dos per dos centímetres i mig 

(2 x 2,5 cm). 

El producte es disposa sobre el formigó vell abans del vessament del nou formigó. Els 

entroncaments es realitzen pel simple contacte, amb solapament dels extrems dels 

cordons. 

El suport on s’apliqui deurà trobar-se sec i net, exempt de pols, olis i d’altres brutícies; 

s’eliminaran els restes de desencofrant i de lletada de ciment. La col·locació del cordo es 

farà amb pistola manual o automàtica, mai amb la disposició d’un cordó performat. 

Com material per al segellat del fons d’un junt s’emprarà una massilla elàstica de cèl·lula 

tancada com pot ser un màstic de polisulfur que s’adhereixi només als llavis del junt. Per 

assegurar el seu correcte ompliment, la profunditat a segellar amb el màstic serà la meitat 

de l’ample del junt, que prèviament s’haurà tractat amb una capa d’imprimació. 

Per amples de junt superiors a 35 mm, s’aplicarà primer el màstic en els llavis del junt i 

seguidament es reblirà la resta per garantir la bona adherència. 
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Les característiques del cordó hidroexpansiu proposat i de les massilles de segellat, seran 

presentades a la direcció d’obra per a la seva aprovació. 

2.13.- MATERIALS PER A PAVIMENTS 

2.13.1.- Rajoles de terratzo 

Són peces paral·lelepipèdiques quadrades o rectangulars constituïdes per morter, 

pigments colorants i àrids, principalment basàltics, de superfície llisa i polida, podent ser 

amb relleus o acabats rugosos. 

El ciment serà del tipus Pòrtland. Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria 

orgànica, d’acord amb les normes UNE 7.082-54 i UNE 7.135-58. 

Mancaran d’esquerdes, fissures, esvorancs o qualsevol defecte de forma. No presentaran 

cremades o símptomes de mala cocció. El color haurà de ser estable i uniforme i la seva 

cara posterior haurà de estar preparada per a l’agarri del morter. 

La seva forma i dimensions seran les assenyalades als plànols. El espessor dependrà de 

les dimensions de les peces, amb un mínim de 20 mm per a les de costat igual o menor a 

200 mm. L’espessor de la capa de base o petjada serà major o igual a 7 mm. Els angles 

seran rectes i les arestes vives. 

Les seves característiques principals hauran de complir les següents condicions, 

 Absorció d’aigua (UNE 127.002-90)   10 % 

 Resistència al desgast (UNE 127.005-90)   2,0 mm 

 Resistència a flexió (UNE 127.006-90) 

Cara a tracció   70 kp/cm
2
 

Dors a tracció   60 kp/cm
2
 

Les toleràncies admissibles són, 

 Mesures nominals dels costats  0,3 % 

 Espessor mig (UNE 127.001-94)  2 mm 

 Rectitud d’arestes (UNE 127.001-94)  0,2 mm 

 Variació angles (arc de 20 cm de radi)  0,4 mm 

En la recepció de les rajoles, es realitzaran els següents controls, 

 Esquerdes, fissures, depressions visibles a 1,6 m  4 % del total 

 Descantonaments d’arestes de longitud > 4 mm  5 % del total 

 Despuntat de cantons de longitud > 2 mm  5 % del total 

Se subministraran embalades sobre palets i s’emmagatzemaran en llocs protegits de la 

intempèrie i d’impactes. 

2.13.2.- Peces de ceràmica i gres 
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Són plaques de poc grossor, fabricades amb argiles, sílice, fundentes, colorants i altres 

materials, que es fabriquen mitjançant molturació, tamisat, pastat, humidificació, etc. i es 

modelen per premsat, extrusió o colat. Seguidament són assecades i cuites a altes 

temperatures. Tenen una cara esmaltada i són incombustibles i inalterables a la llum. 

Els angles i arestes seran rectes i la cara vista plana. Tindran un color i una textura 

uniformes en tota la superfície. 

Les seves característiques físico-mecàniques hauran de complir les següents condicions, 

 Aspecte superficial (sense defectes) (UNE 67.098-92)  95 % 

 Resistència a flexió (UNE 67.100-92) 

- Peces ceràmiques 200 kp/cm
2
 

- Gres extruït 200 kp/cm
2
 

- Gres premsat 275 kp/cm
2
 

 Duresa al ratllat (UNE 67.101-92) 

- Peces ceràmiques  5 

- Gres esmaltat  5 

- Gres sense esmaltar  6 

 Absorció d’aigua (UNE 67.099-92) 

- Peces ceràmiques 10-20 % 

- Gres premsat   1,5 % 

- Gres extruït   3,0 % 

 Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67.103-92) 

- Peces ceràmiques i gres premsat    9 x 10E
-6

 ºC 

- Gres extruït  5 x 10E
-6

 ºC 

 Resistència a productes de neteja 

- Peces ceràmiques i gres esmaltat Classe B 

- Gres sense esmaltar Classe C 

 Resistència a les taques (UNE 67.122-92)  Classe 2 

Les toleràncies admissibles es verificaran segons la norma UNE 67.098-92 i seran les 

següents, 

Rajoles ceràmiques 

 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació 

Costat  12 cm  0,75 % 

Costat >12 cm  0,50 % 

 Espessor  0,5 mm 

 Rectitud dels costats  0,30 % 
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 Planeitat +0,50 % - 0,30 % 

 Ortogonalitat  0,50 % 

Gres premsat 

 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació  0,60 % 

 Espessor  5,00 % 

 Rectitud dels costats  0,75 % 

 Planeitat 0,60 % 

 Ortogonalitat  0,60 % 

Gres extruït 

 Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació  2,00 % 

 Espessor  10,00 % 

 Rectitud dels costats  0,60 % 

 Planeitat  1,50 % 

 Ortogonalitat  1,00 % 

Les dimensions, color i tipus de les rajoles a emprar seran les indicades als plànols o, al 

seu defecte, les indicades per la direcció d’obra. 

Se subministraran empaquetades en caixes, on s’indicarà, 

 Nom del fabricant o marca comercial 

 Primera qualitat 

 Dimensions nominals 

 Acabat superficial, UGL sense esmaltar, GL esmaltades. 

S’emmagatzemarà en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 

En tots els paraments enrajolats es disposaran elements de cantonera de plàstic o 

metàl·lics en totes les arestes vives, transicions o entregues amb un altre material, com a 

remat. L’aplacat es farà amb ciment cola sobre paraments arrebossats prèviament. 

L’enrajolat es deixarà per sota dels tapajunts perimetrals dels marcs de les portes, 

segons Plànols. 

2.13.3.- Rajoles hidràuliques 

Les rajoles a que fa referència aquest apartat són les que el PG-3/75 defineix en l’article 

220, com “Baldosas de cemento”. La seva estructura i composició serà la següent, 

 Cara, constituïda per la capa d’estesa, de formigó o morter de ciment, sorra molt fina i, 

en general, colorants. 

 Capa intermèdia, de morter ric en ciment i àrid fi sense colorants (de vegades pot 

faltar). 

 Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra gruixuda, que constitueix el dors. 
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Les dimensions, color i tipus de les rajoles hidràuliques a emprar en les obres seran els 

indicats als plànols del projecte. La direcció d’obra haurà de reconèixer-les abans de la 

seva utilització. 

Les principals característiques exigibles a les rajoles seran les següents, absorció d’aigua 

menor del 7,5 %, resistència al desgast menor de 3 mm i resistència a flexotracció 50-60 

kp/cm
2
. 

La resta de condicions geomètriques (toleràncies, gruixos, angles, rectitud de les arestes, 

alabeig i planicitat de la cara), el seu aspecte, la seva estructura i les seves 

característiques físiques compliran amb les prescripcions establertes en els diferents 

apartats de l’article 220 del PG-3/75 per a l’anomenada classe 1ª. 

Les llosetes de morter comprimit seran de dimensions quadrades de 20 cm i 4 cm 

d’espessor. La cara superior de desgast tindrà 12 mm d’espessors i la cara inferior de base 

28 mm. També es podran utilitzar de 8 cm d’espessor per les zones de transit. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland i sorra natural. 

Les rajoles a emprar per a rigoles estaran compostes d’una capa de traça de morter 

comprimit ric en ciment i àrid fi que forma la cada vista i una capa de base de morter 

menys ric en ciment i àrid més gruixut, constituint el dors. 

Les dimensions seran de 30 x 30 cm i 8 cm d’espessor. La capa superior o cara vista serà 

de 12 mm d’espessor amb superfície llisa, fabricada amb ciment Pòrtland blanc. El desgast 

a l’abrasió mesurat en pèrdua d’espessor serà inferior a 1,5 mm. 

2.13.4.- Vorades 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó 

col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la 

superfície de la calçada, la d’una voravia o la d’una andana. 

Vorades de pedra natural 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions, 

 Ser homogènies, de gra fi i uniforme i de textura compacta. 

 No presentar fissures, pèls, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes 

orgàniques. Donaran so clar al copejar-les amb un martell. 

 Tenir adherència amb els morters. 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les assenyalades als plànols. La 

longitud mínima de les peces serà de noranta centímetres (90 cm), tot i que en 

subministraments grans s’admetrà que el deu per cent (10 %) de les peces tinguin una 

longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un metre (100 cm). Les seccions 

extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. En les mesures de les seccions 

transversals s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm), en més o menys. 

Les dimensions normalitzades seran, ampla cara horitzontal 20 cm, ampla total en base 23 

cm, alçada mínima 25 cm, longitud 90 cm i plint 15 cm. 
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La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva 

directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que vagin a ésser col·locades. 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d’estar llaurades amb punxó o escoda i les 

operacions de llaurat es determinaran amb maça mitjana. Els dos centímetres (2 cm) 

superiors de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es 

treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó les cares de junta, fins a obtenir 

superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Les peces per a guals s’ajustaran a les mides definides als plànols i a les qualitats i 

especificacions fixades al present plec de condicions. 

En les vorades per a escossells de 1,00 x 1,00 m s’utilitzaran peces de 93 cm de longitud, 

20 cm d’alçada i 7 cm d’espessor. Per a escossells de 1,20 x 1,20 m les peces tindran una 

longitud de 110 cm, una alçada de 20 cm i una espessor de 10 cm. El talús del plint 

s’ajustarà a les mides especificades als detalls dels plànols. 

Les condicions de qualitat seran, 

 Pes específic net. No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic 

(2.500 kg/m
3
). 

 Resistència a compressió. No serà inferior a mil tres-cents quiloponds per centímetre 

quadrat  

(1.300 kp/cm
2
). 

 Coeficient de desgast. Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm) per a un 

recorregut de 250 m carborúndum, via humida. 

 Resistència a la intempèrie. Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi 

d’ells no presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les normes UNE 7.015, UNE 7.067, UNE 

7.086 i UNE 7.070. 

Vorades prefabricades de formigó 

Les vorades prefabricades de formigó s’executaran amb formigons del tipus HM-35 o 

superior, segons l’article corresponent del present plec, fabricats amb àrid procedent de 

tamisat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura i ciment putzolànic de categoria no inferior 

a 32,5 (fck = 325 kp/cm
2
). 

La resistència a la compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm serà superior o igual a 

350 kp/cm². El desgast en l’assaig realitzat segons norma UNE 7.015, per a un recorregut 

de 250 m carborúndum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. 

La forma i les dimensions de les vorades seran les assenyalades als plànols. La secció 

transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la directriu 

s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en qui vagin col·locades. La longitud 

mínima de les peces serà d’un metre (1 m). 
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S’admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, 

en més o en menys (± 10 mm). 

Totes les peces es col·locaran a topall i amb una alineació en planta i en alçat sense punts 

angulosos o ressalts deguts a una deficient execució. No s’admetran diferències en la 

alineació amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, quan es comprovi amb regle de 

tres (3) metres. 

2.14.- MATERIALS PER A FERMS 

2.14.1- Tot-u artificial 

La normativa a acomplir i les característiques exigides al material són les següents, 

Granulometria El cernit pel tamís UNE 0,080 serà més petit que els dos terços 

(2/3) del cernit pel tamís UNE 4. 

Forma L’índex de llenties, segons la norma NLT 354/74, haurà de ser 

inferior a trenta-cinc (35). 

Duresa El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la norma NLT 

149/72, serà inferior a trenta-cinc (35). 

Netedat Estaran exempts de pols, brutícia, argila, elements orgànics o 

altres matèries estranyes. L’equivalent de sorra, segons la 

norma NLT 113/72, serà major de trenta-cinc (35). 

Plasticitat   El material serà “no plàstic” segons les normes NLT 105/72 i    

106/72. 

2.14.2.- Mescles bituminoses 

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

generals sobre mescles bituminoses en calent”, article 542, que apareix a la circular núm. 

299/89T de 23 de febrer de 1989 amb les condicions particulars que s’indiquen. 

Lligant hidrocarbonat 

El lligant a emprar serà per a la capa de base i intermitja, 

 B-35/50, segons l’article 211 "Betums asfàltics" del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals, modificat per l’O.M. de 21 de gener de 1988. 

 

Per a la capa de trànsit es pot utilitzar, 
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BETUM ASFÀLTIC B55-70: 

 

 

Granulat gruixut 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 

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

fractura, segons la norma NLT 358/87, no serà inferior al 100 %. 
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La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. El coeficient de desgast mitjà per l’assaig 

de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdies i 

de base. A la capa de trànsit, aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a 

les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat en les capes de trànsit i en les mescles drenants 

serà com a mínim de cinquanta centèsims (0,50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà d’acord amb les normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

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

a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc (25). 

Granulat fi 

El granulat fi per a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provenint del matxucat o 

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

estranyes. 

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

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

granulats. 

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

Angeles acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

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

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

Filler 

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

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

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

 

Tamís UNE (mm) 0,63 0,32 0,16 0,080 

% Passa 100 95-100 90-100 70-100 

 

En cas d’utilitzar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no serà superior al tres per 

cent (3 %). 

Tipus i composició de la mescla 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

següents condicions corresponents a l’assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles 

drenants que es caracteritzaran per l’assaig Càntabre (NLT 352/86). 

 

CONCEPTE ROD. ROD. INTERM. BASE INTERM. 
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DRENANT 

Tipus de mescla taula 542.6 P-10 D-12 D-20 G-25 S-20 

Relació ponderal filler/betum 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 

Núm. de cops per cara 50 75 75 75 75 

Estabilitat en kp mínim -- 1.000 1.000 1.000 1.000 

Deformació en mm -- 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 

% Solcs en mescla 20 3 a 5 4 a 6 4 a 8 3 a 8 

% Solcs a granulats -- 15 14 13 14 

% Pèrdues Càntabre (25°C) < 15 -- -- -- -- 

% Pèrdues Càntabre humit (25°C)  < 30 -- -- -- -- 

 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 

 

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

% Passa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 

 

Les capes de trànsit amb mescles de tipus SMA-12 acompliran les següents 

especificacions, 

- Contingut de betum 5 - 6 % 

- Estabilitat 1.200 kp 

- Deformació 2,5 - 3,5 mm 

- Solcs en mescla 4 - 6 % 

- Solcs a granulats 17,5 % 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 

 

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

% Passa 100 90-70 45-30 30-20 22-14 10-6 
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A la fabricació dels microaglomerats per a capes de trànsit s’emprarà un lligant modificat o 

bé un betum de penetració B-60/70 amb l’addicció d’elastòmer. El percentatge mínim de 

lligant sobre els granulats serà 6 % i un 0,3% d’elastòmer. 

2.14.3.- Regs i tractaments superficials 

L’execució d’aquestes unitats d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre regs i tractaments superficials, articles 530, 531 i 532 del PG-3/75, que 

apareix a la circular nº 294/87 T de 23 de desembre de 1987, amb les següents condicions 

particulars. 

El lligant serà, segons l’article 213 del PG-3/75, una emulsió catiònica ECR-1 amb un 

contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57 %), excepte que el contractista 

proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat per la direcció d’obra. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m
2
). No 

obstant això, la direcció d’obra podrà autoritzar la modificació d’aquesta dotació a la vista 

de les proves realitzades. 

El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 

una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d’altres matèries 

estranyes. Les característiques d’aquest granulat es defineixen a l’article 530.2 del PG-

3/75. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l’article 213 del PG-3/75 i modificat 

per Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, publicat al BOE del 3 de febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra seran, 

 Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d’adherència. 

 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d’imprimació. 

 Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

Amb els regs de curat s’aplicarà l’article 532 del PG-3/75 modificat por l'Ordre Circular núm. 

249/87 T. 

2.15.- PINTURES 

Les característiques de les pintures a utilitzar en el present projecte, en funció del suport 

sobre el que s’apliquen seran, 

Suport de formigó o arrebossat 

 Lligant. Reïnes acríliques en emulsió o suspensió aquosa. 

 Pigments. Blancs (diòxid de titani, òxid de zenc, lipotons moleculars). Terrossos (siena 

natural, ombra natural, siena calcinada, ombra calcinada, terrós de Van Dyck). Negres 

(òxid de ferro negre, negre de fum, negre de marfil, grafit, negre de carbó). 

Suport de metall o aliatges 

 Lligant. Reïnes epoxídiques o reïnes de poliuretà. 
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 Pigments. Blancs (els indicats anteriorment). Grocs (de fum, ocre). Blaus (d’ultramar, de 

Prússia). Verds (de zenc clar, plom). Negres (els indicats anteriorment). 

 Inhibidors de la corrosió. Mini de plom, sílico-cromat bàsic de plom. 

El pintat dels paviments es farà amb poliuretà aromàtic ja pigmentat, tot en un únic envàs 

polimeritzable per la humitat ambiental. El producte contindrà el 100 % en sòlids (vehicle 

fix del component base - poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fix del component 

enduridor - isocianat basat en 4,4,4 triisociana trifenilmetà) i un 5 % de dissolvent de 

carbonat de propilè (amb punt d’inflamació > 105º). L’acabat serà d’aspecte brillant. La 

dotació mínima de la pintura desprès de l’aplicació serà de 360 g/m
2
 de residu sec 

La identificació de cadascun dels tipus de pintures previstes es farà per part del 

contractista mitjançant la realització dels següents assaigs previs, 

 Contingut en vehicle fix INTA 160.254 

 Contingut en pigments INTA 160.253 

 Contingut en cendres                        INF-T30-603 

 Temps d’assecat INTA 160.229 

 Conservació INTA 160.226 

 Estabilitat                                           UNE 48.083 

 Brillantor especular a 60° C                INTA 160.206 B 

 Adherència                                         INTA 160.299 

 Assaig de plegat                                 INTA 160.246 B 

 Determinació de la viscositat INTA 160.217 A 

 Matèria fixa i volàtil INTA 160.231 A 

El lliurament dels resultats corresponents a la direcció d’obra serà condició indispensable 

per a iniciar l’aplicació de la pintura, així com l’aprovació de les mostres que es precisen 

per concretar els colors i les condicions d’execució. 

2.16.- MATERIALS PER A PLANTACIONS 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats que s’indiquen als plànols i reuniran les 

condicions de grandària, desenvolupament, forma de conreu i trasplantament definides en 

projecte. 

Les unitats subministrades tindran un sistema radical amb un nombre de radícules 

suficients per establir, en un curt període, un equilibri amb la part aèria. Seran ramificades 

des de la base quan aquest sigui el seu suport natural. 

No s’acceptaran les plantes que presentin alguns dels següents defectes, 

 Les que tinguin símptomes d’alguna plaga o malaltia. 

 Les que hagin estat conreades sense l’espaiament suficient. 

 Les que hagin tingut creixements desproporcionats per haver estat 

sotmeses a tractaments especials o altres circumstàncies. 
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 Les que portin en el pa de terra plàntules o males herbes. 

 Les que no vinguin convenientment protegides. 

 Les que, en el seu transport, hagin sofert danys que afectin a aquestes 

especificacions. 

Estaran ben formades, de desenvolupament normal, sense símptomes de raquitisme o 

endarreriment. Les arrels de les plantes tindran talls nets i recents sense ferides ni 

macadures. 

Caldrà que siguin sanes i completes, de capçada normal i ben ramificada. Les de fulla 

persistent presentaran el fullatge complet sense decoloració o clorosi. 

Es rebutjaran totes aquelles plantes amb símptomes d’haver sofert alguna malaltia 

criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva 

part aèria o radical. 

La direcció d’obra podrà exigir un certificar que acrediti el compliment de totes aquestes 

prescripcions i rebutjar les plantes que no els compleixin. 

El contractista està obligat a substituir les plantes refusades, assumint al seu càrrec totes 

les despeses derivades d’aquest fet, sense que el possible retard produït pugui repercutir 

en els termes d’execució de les obres. 

Les dimensions que figuren en projecte s’entenen; alçada, distància des del coll de l’arrel 

fins a la part més distant al mateix, exceptuant els casos en que s’especifiqui el contrari, 

circumferència o perímetre, mesurat a un metre del coll de l’arrel. 

S’anomena terra vegetal fèrtil a la capa superficial del sòl amb propietats idònies per a ser 

plantada o sembrada. El contractista sotmetrà a l’aprovació de la direcció d’obra els 

dipòsits que, per l’obtenció de la terra vegetal, es proposi utilitzar, aportant tota la 

documentació justificativa referent a la procedència de la terra, composició granulomètrica, 

matèria orgànica, pH, conductivitat, contingut en nitrogen, fòsfor, potassi, etc. 

Es defineixen com a fertilitzants o adobs els productes naturals orgànics o minerals 

inorgànics que contenen al menys alguns dels tres macroelements nutritius essencials pels 

vegetals, és a dir, nitrogen, fòsfor o potassi. La riquesa, graduació, anàlisi o concentració 

d’un adob o fertilitzant és la quantitat en pes de cada element nutritiu assimilable que 

conté, per unitat de pes de producte. 

A l’obra es podrà utilitzar qualsevol fertilitzant mineral o organomineral comercial sempre 

que compleixi amb les condicions establertes i proporcioni la quantitat d’elements nutritius 

assimilables requerits per a cadascuna de les unitats especificades. 

En tots els casos es tindran en compte les especificacions definides en el “Plec de 

Condicions Tècniques Particulars de Jardineria i Reg” adjunt. 

2.17.- EQUIPAMENT 

S’inclouen dins d’aquest apartat els elements que constituïen l’equipament definit en el 

projecte, com pot ser, 
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 Baranes i enreixats. 

 Portes de pas i d’entrada. 

 Bancs de pedra, foneria o fusta. 

 Papereres i pilones de senyalització. 

Les característiques dels diferents materials bàsics dels quals consta cadascun dels 

elements amunt mencionats s’especifiquen als plànols del projecte. 

En cas que algun material no quedi definit convenientment o sigui contradictòria la seva 

descripció, s’atendrà al que dictamini la direcció d’obra. 

El contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar els catàlegs, mostres, 

informes i certificats dels diferents fabricants, per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

Si, a més, la direcció d’obra ho considerés convenient, podrà exigir els oportuns assaigs 

normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials i 

elements a emprar. 

En la instal·lació d'àrees de jocs infantils es tindran en compte les especificacions definides 

en el “Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lació d’Àrees de Jocs Infantils” adjunt. 

2.18.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

2.18.1.- Conductors 

Els conductors seran de coure electrolític pur, segons es prescriu en cada cas. Les unions 

bimetàl·liques s’efectuaran de manera que no puguin ser afectades per la dilatació. La 

tolerància respecte de la secció real serà del 3 % en més i del 1,5 % en menys, entenent-

se per secció la mitjana de la mesura en diversos punts d’un rotllo. Si tant sols en un punt 

la secció és d’un 3 % més petita que la nominal, el conductor no serà admès. 

La conductivitat òhmica mínima del coure serà del 98% de la del patró internacional. 

La càrrega de ruptura del cable acabat no haurà de ser inferior a 30 kp/mm
2
 i l’allargament 

permanent en el moment de produir-se la ruptura no serà inferior al 20 %. 

Els materials que composen la formació d’aquests cables corresponen al cable de coure 

de classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de propietats 

ignífugues, baixa corrosivitat, toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. 

Les normes que han de complir són les següents, 

Designació UNE  tipus DV 0,6/1 kV 

Construcció dimensional IEC-402 

Conductor de coure IEC-228 

Temperatura de treball - 25 ºC a 90 ºC 

Assaig de no propagació de l’incendi UNE 20.432.1, IEC-332.1, NFC 

32070-C2 o CEI 20.35, BS-

4066.1, VDE-0472D 

Baix nivell d’emissió de fums T1 > 60 % (IEC-1034, UNE 21.172) 
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Baix nivell d’halogenurs UNE 21.147, IEC 754, BS-6425 

Baix índex de toxicitat IT < 2 (UNE 20.454 i 21.174, NES-713, NF C-20, 

RATP K-20) 

Baix índex de corrosivitat UNE 21.147 

Els cables d’enllumenat soterrats seran armats i amb coberta de policlorur de vinil (PVC) 

tipus VFV 0,6/1 kV. La resistència màxima a 20 ºC haurà de satisfer els valors assenyalats 

en la norma UNE 21.119/74. 

Els trams soterrats seran rectes i no tindran més derivacions de les indispensables i en 

aquest cas es faran arquetes de registre pel manejament dels conductors. 

Amb caràcter general la secció mínima pels cables de potencia serà de 2,5 mm
2
 i pels 

cables de control 1,5 mm
2
. El contractista podrà escollir, sense increment de preu, entre 

cables unipolars o tripolars més neutre, segons el que li convingui en cada cas i sempre 

que ho accepti la direcció d’obra. En cas de substituir els cables tripolars per cables 

unipolars, aquests es portaran en terna triangular i de manera que les seves cobertes 

estiguin permanentment en contacte. 

S’interpretarà per secció equivalent la que tingui la mateixa secció física, no la que admeti 

la mateixa densitat de corrent. 

Seran rebutjats els fils i cables que acusin deterioració per maltractament, picades o uns 

altres defectes en el seu envoltant i hauran de tenir la secció indicada als plànols o les que 

en el seu moment indiqui la direcció d’obra. 

A cada cas les intensitats permanents màximes seran les que prescriu l’article 12 del 

“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”. 

L’aïllament dels cables V1.100 tindrà una rigidesa dielèctrica prou per garantir una tensió 

de servei de prova de 4.000 V aplicada entre els conductors i l’aigua durant 15 minuts 

després de ser submergit el cable durant 12 hores. 

En els cables de V750 i V750F els valors de servei i d’assaig seran respectivament 750 V 

entre fases i 2.500 V d’assaig. 

S’informarà per escrit a la direcció d’obra el nom del fabricant dels conductors, les tensions 

de servei, les tensions d’aïllament i les seccions i s’enviarà una mostra dels mateixos. A la 

coberta i de forma inesborrable figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 

dels conductors. 

Identificació dels conductors 

Per a la identificació dels conductors, l’aïllament exterior complirà el següent codi de 

colors, 

Conductors de potència FASE R Negre 

 FASE S Marró 

 FASE T Gris 

 TERRA Franges verdes i grogues 
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Conductors per a maniobra Vermell 

Conductors per a 24 V c.a. + 24 V Blau cel 

                                                0 V       Blanc 

Conductors per a 24 V c.c. Verd 

Conductors per a tensions de maniobra  

o senyalització aliena al quadre      Violeta 

Independentment del codi de colors, els conductors es marcaran amb etiquetes 

imperdibles o procediments similars, de manera que quedi perfectament senyalitzat el 

circuit al qual pertany el cable. Aquestes etiquetes seran visibles a totes les caixes per on 

passi el conductor. 

2.18.2.- Canalitzacions 

Tubs per allotjar conductors 

Els tubs seran d’acer galvanitzat, de polivinil o de polietilè en les instal·lacions de 

superfície i de fibrociment o polietilè en les instal·lacions soterrades. 

L’interior dels tubs estarà totalment polit i s’apadrinaran els extrems de manera que quan 

es passin els fils, no puguin patir cap tipus de deteriorament en l’aïllament. Les femelles 

dels tubs es faran acuradament i els radis de curvatura de l'acolzament tindran sempre el 

valor mínim en funció del diàmetre del tub que s’indica en aquest article. 

Tot el material auxiliar, colzes, maniguets d’encastament, fillols, etc. seran del tipus 

endollable. 

Sigui qui sigui el material del tub, tots portaran peces d’acoblament i les unions entre els 

trams del mateix serà del tipus estanc. 

Els diàmetres dels tubs a emprar en les instal·lacions de superfície seran, 

 

Diàmetre del tub Secció total interior 
Secció útil màxima 

segons REBT 

Mètrica 

(nominal) 

D Inter. 

(mm) 
(mm²) (mm²) 

16 13,9 152 51 

20 17,9 252 84 

25 22,9 412 137 

32 29,5 683 228 

40 37,5 1.104 368 
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50 47,0 1.735 578 

63 60,0 2.827 942 

 

El diàmetre mínim del tub en funció del nombre de conductors serà, 

 

Diàmetre 

del tub 
  

Secció nominal del conductor 

nombre de conductors 
 

Caixa 

derivació 

metàl·lica 

Mèt 
D 

inter. 
1,5 2,5 4 6 10 16 25 2x0,7 

4x0,22 

6x0,22 

8x0,22 

10x0,22 
RG-59 

6x0,5 

2x2x0,14 

Plastificada 

(mínima) 

16 13,9 5 3 2 1 1 0 0 4 3 2 1 1  

20 17,9 8 5 4 2 1 1 0 6 6 4 2 2 105x105x49 

25 22,9 13 9 7 4 3 2 1 11 10 6 4 3  

32 29,5 22 16 12 7 5 3 2 18 17 11 7 5 

105x155x61 

40 37,5 36 26 20 11 8 6 3 30 28 18 12 9 

50 47 57 41 32 18 12 9 6 48 44 28 19 15 156x206x83 

63 60 94 67 52 30 20 15 9 78 72 47 31 24 206x256x93 

 

A fi que l’aïllament dels conductors no pugui ser danyat degut al seu fregament amb els 

cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa 

de connexió o aparell, estaran provistos de broquets amb cantells redondejats o dispositius 

equivalents o bé seran convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl·lics amb 

aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica. 

Canalitzacions per a safata 

Les safates que s’utilitzen per a les conduccions elèctriques seran metàl·liques, 

galvanitzades per immersió en zinc fos o de PVC ignífug classe M1 (tipus UNEX). 

El traçat de les canalitzacions seguirà sempre que es pugui línies paral·leles a la 

construcció discorrent per àrees d’ús comú per a una millor accessibilitat; la fixació es 

realitzarà mitjançant suports adequats per a sostre o paret, segons els casos i seran del 

mateix fabricant que la safata havent de suportar, àmpliament, l’esforç al que es veuran 
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sotmesos degut al pes dels cables. Els punts de suport no estaran separats entre ells més 

d’un metre (1 m). 

Tots els accessoris que es precisin com corbes, colzes, canvis de pla, tes, reduccions, etc. 

i eventualment les tapadores, seran del mateix fabricant i els tipus i qualitats emprats seran 

idèntics als de la safata. 

La longitud mínima de cada tram serà de dos metres (2 m) i el gruix d’un mil·límetre  

(1 mm). 

Es realitzarà una adequada posta a terra dels suports i de les safates metàl·liques en tota 

la seva llargària, havent de existir un punt de connexió a cada tram independent. 

Línies aèries 

Les línies aèries s’utilitzaran principalment en instal·lacions sobre bàculs o columnes i 

fixades directament a aquests per ferramentes especials i suportats únicament per un 

cable fiador d’acer galvanitzat. 

L’alçada mínima d’aquestes línies des del sòl en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i a 

les de trànsit rodat de 6 m. 

Per travessar calçades de vies públiques els cables es fixaran en les ferramentes d’una i 

altra part de la travessia, de forma que no puguin relliscar-se sobre els mateixos. Igual 

condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

Els empiulaments i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes 

que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, havent de 

quedar garantida la seva estanquitat. 

Es reduirà al mínim el nombre d’empiulaments dels cables, fent-los coincidir amb les 

derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com els empiulaments se 

situaran sempre en els suports de fixació. 

Per estar format aquest tipus de cable per un feix d’unipolars amb aïllament plàstic, no 

s’utilitzaran caixes de protecció de ferro o plàstic sinó únicament es reconstruirà conductor 

per conductor l’aïllament amb cinta d’elastòmers. 

Els empiulaments del conductor pròpiament dit es realitzaran de forma que a més 

d’aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, pugui suportar sense deteriorament els 

esforços mecànics de tracció als que es veurà sotmès. 

Línies grapades sobre parets 

Per a la fixació s’empraran grapes ben subjectes en les parets mitjançant trepant, tac de 

plàstic i cargol i claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades 

perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable. No es donaran als cables curvatures 

superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de la curvatura no serà en 

cables amb aïllament i coberta de plàstic, menor que 6 vegades el diàmetre del mateix. 

Per a passar d’una zona a altre, se suspendrà la conducció d’un cable fiador d’acer 

galvanitzat sòlidament subjecte al mateix. 
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Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a estar constituït per cables grapats 

sobre paret, es protegirà el cable subterrani amb tub d’acer galvanitzat des d’una 

profunditat de 0,50 m per sota del paviment fins a una alçada de 2,50 m sobre el mateix, 

disposant-se a aquesta alçada una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP-

547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie i en la que s’efectuarà el 

canvi del tipus de cable. El tub d’acer terminarà per la seva part inferior en un pericó de 

registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 

Als creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 

d’almenys 3 cm entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. 

Si el cruament s’efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediats 

estaran el suficientment propers entre si per a evitar que la distància indicada pugui deixar 

d’existir. 

Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la 

intempèrie. Els empiulaments es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui 

possible. 

Línies subterrànies 

L’estesa es farà amb molt de compte, evitant la formació de conques i torçades així com 

els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 

interior de curvatura no serà menor a 6 vegades el diàmetre als cables amb aïllament i 

coberta de material plàstic i a 7,5 vegades als d’aïllament amb paper impregnat sota 

coberta de plom. 

Als cables directament soterrats es disposaran brides amb indicació de les característiques 

i servei dels cables per a permetre la seva fàcil identificació. 

Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables 

aïllats amb paper impregnat. 

Els empiulaments i connexions dels conductors subterranis s’efectuaran seguint mètodes o 

sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així 

com de l’envoltant metàl·lica quan existeixi. Així mateix, haurà de quedar perfectament 

assegurat la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui originar el terreny. 

Si els cables estan col·locats sota tubs, els empiulaments i derivacions es disposaran en 

pericons de registre. 

Es reduirà al mínim el nombre d’empiulaments dels cables, fent-los coincidir amb les 

derivacions sempre que sigui possible. 

Els empiulaments i connexions dels cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb 

plàstic i armats es disposaran a l’interior de caixes de ferro enquitranat o de plàstics 

adequats. 

Per als cables amb aïllament de plàstic no armats els empiulaments i derivacions poden 

també protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o be, quan es reconstrueix 
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l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant 

exteriorment una o varies capes de barnús intempèrie. 

També poden aïllar-se amb cintes d’elastòmers que, una vegada aplicats, es fonen entre si 

en una més homogènia, formant un aïllament reconstituït. 

Les caixes de ferro o material plàstic es rebliran, a través d’orificis proveïts de tampons 

roscats, amb pasta adequada a l’aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, 

adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 

En els condicionaments dels cables i en l’execució dels terminals s’empraran normalment 

electrògens. 

Pericons 

Aquesta unitat compren l’execució de pericons de registre, de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la direcció d’obra. 

Una vegada efectuada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució dels pericons 

d’acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents del present plec. 

Les tapes dels pericons s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de forma 

que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

2.18.3.- Caixes d’entroncament i derivació interior 

Les caixes per a les instal·lacions de superfície de planxa d’acer embotida estaran 

plastificades amb PVC ignífug fos en tota la seva superfície; tindran un tancament 

hermètic, amb tapadora cargolada i les seves dimensions seran tals que permetin allotjar 

folgadament els tipus de fils o conductors que s’utilitzin. 

Aniran proveïdes de diverses entrades encunyades cegues de grandàries concèntriques, 

per tal de disposar a l’entrada de forats de diàmetres diferents. 

La fixació a sostre o paret serà, com a mínim, de dos punts de fixació; es farà mitjançant 

cargols d’acer, per a la qual cosa s’hauran de practicar trepants al fons de les mateixes. 

S’utilitzaran volanderes de niló als cargols per tal d’aconseguir un bon aïllament. 

Les connexions dels conductors es realitzaran en les caixes i mitjançant borns; no es 

connectaran més de tres fils a cada born. Aquests borns aniran numerats de forma que 

quedin identificats perfectament els circuits i seran del tipus que s’especifiqui al projecte. 

Les caixes per a la instal·lació encastada podran ser, si l’autoritza la direcció d’obra, de 

baquelita, amb gran resistència dielèctrica, que no cremin ni es deformin amb la calor. 

Aquestes caixes aniran proveïdes d’una pestanya que envolti la boca impedint que surti de 

la paret, quan es manipulin, un cop encastades. 

Portaran galzes en tota la superfície per tal de facilitar l’entrada dels tubs. Les tapadores 

aniran cargolades, les destinades a les caixes circulares; les destinades a caixes 

quadrades i rectangulars, aniran amb cargols. 

Les connexions dels conductors, en aquest tipus de caixa, es faran mitjançant Cradytors si 

no s’indica el contrari als plànols. 
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2.18.4.- Aparellatge 

Interruptors automàtics 

Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixin al projecte, podent 

substituir-se per altres de denominació diferent, sempre i quan les característiques 

tècniques s’ajustin al tipus exigit i la direcció d’obra l’aprovi. 

Aquests interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i de circuits. 

Tots ells hauran d’anar proveïts d’un dispositiu de subjecció a pressió per tal que es puguin 

fixar ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 

Els contactes dels automàtics estaran fabricats amb material resistent a la fusió. Tots els 

interruptors se sotmetran a les proves de tensió, aïllament, resistència a la calor, etc., 

exigits a aquesta classe de materials a les normes DIN i VDE, en les recomanacions de 

l'A.E.E. i en la norma UNE 20.347. 

Interruptors diferencials 

Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin al projecte però es 

podran substituir per d’altres de denominació diferent sempre i quan les característiques 

tècniques siguin similars i s’ajustin al tipus exigit, compleixin la norma UNE 20.383 i doni la 

conformitat la direcció d’obra. 

Aquests interruptors tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que puguin 

ésser perillosos i han de ser independents de la protecció magnetotèrmica dels circuits i 

aparells. 

Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la 

sensibilitat de l'interruptor. 

La capacitat de maniobra garantirà, en cas de curtcircuit i simultània derivació a terra, que 

es produeixi una desconnexió perfecta. 

A través d’ells passaran tots els conductors que serveixin per a alimentar els aparells 

receptors, fins i tot el neutre. 

Interruptors, commutadors i contactors 

Tots els aparells esmentats portaran inscrits a una de les parts principals i de forma ben 

visible la marca del fabricant, així com la tensió i la intensitat nominal. Els aparells de tipus 

tancat portaran una indicació clara de la posició obert o tancat. Els contactes tindran les 

mesures adequades per tal de deixar pas a la intensitat nominal de l’aparell sense 

excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensió estaran fixades sobre peces 

aïllants suficientment resistents al foc, a la calor, a la humitat i amb la convenient 

resistència mecànica. 

Les obertures per a entrades dels conductors seran de la grandària suficient per tal de 

poder introduir el conductor corresponent amb l’embolcall de protecció. 

Tots els interruptors, commutadors i contactors fins a 25 A estaran construïts per a 380 V 

com a mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció 
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s’ajustaran a les especificades en les reglamentacions corresponents. Els mateixos 

aparells amb intensitat superior a 25 A estaran, a més, construïts de manera que les 

distàncies mínimes entre contactes i entre pols no siguin inferiors a les següents, 

 5 a 6 mm               per intensitats 25-125 A 

   5 a 10 mm per més de 125 A 

La part mòbil funcionarà únicament de pont entre els contactes d’entrada i sortida. Les 

diferents peces disposaran de l’elasticitat suficient per assegurar el contacte perfecte i 

constant. Els comandaments seran de material isolant. 

Els suports per aconseguir el trencament brusc no serviran d’elements de conducció de 

corrent. 

En els contactors la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a l’admesa 

en les reglamentacions vigents, havent-se d’especificar el temps propi, retard de connexió, 

temps de desenganxat i temps total de connexió. Tots els contactors hauran de tenir 

l’enganxament impedit mentrestant no desaparegui la causa que ha produït la 

desconnexió. 

Tot el material comprés en aquest apartat haurà estat sotmès als assaigs de tensió, 

aïllament, resistència a la calor i comportament al servei exigits per aquesta classe 

d’aparells a les normes DIN, VDE, especialment n. 0660/69 i a les recomanacions de 

l'A.E.E. n. 52. 

2.18.5.- Preses de terres 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una de les 

preses de terra no assoleixi, respecte d’un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 

V quan l’altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista. 

Les preses de terra estaran constituïdes pels elements següents. 

- Elèctrode, massa metàl·lica, permanentment en bon contacte amb el terreny, per 

a facilitar el pas a aquest de les corrents de defecte que puguin presentar-se o la 

càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 

- Línia d’enllaç amb terra, format pels conductors que lliguen l’elèctrode o conjunt 

d’elèctrodes amb el punt de posta de terra. 

- Punt de posta de terra, punt situat fora del terra que serveix d’unió entre la línia 

d’enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa, born, 

etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i la principal de terra, de 

forma que, mitjançant útils apropiats, es pugin separar aquestes amb el fi de realitzar la 

mesura de la resistència a terra. 

Les plaques de coure tindran una espessor de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 m 

amb una superfície mínima de 0,25 m
2
. En el cas d’ésser necessari la col·locació de 

diverses plaques, se separaran uns 3 m unes de les altres. 
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Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat mínima (superior a 50 

cm) per a impedir que es vegin afectats per les tasques del terreny i per les gelades. No 

obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més 

profundes són d’elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm. 

El terreny serà tant humit com sigui possible i preferentment terra vegetal, prohibint-se 

constituir els elèctrodes amb peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 

S’estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si és 

possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

En cas de terrenys de mala conductivitat s’instal·laran els elèctrodes envoltats d’una 

lleugera capa de sulfat de coure i de magnesi. 

En evitació de possibles errades en algunes preses de terres independents, s’estendrà 

paral·lelament a la línia d’alimentació un conductor de coure unipolar nu de 35 mm
2
 de 

secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que una amb soldadures 

“Cadwel” o similars totes les preses de terra dels punts de llum i de les caixes de protecció 

o maniobra. 

Aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada, en casos especials, dins d’un tub 

independent junt a la línia d’alimentació, sempre que el cable tingui un aïllament com a 

mínim de 1.000 V. La coberta del cable serà verd groc. 

Xarxa de terres 

La posta a terra s’establirà principalment amb l’objecte de limitar la tensió que, amb 

respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 

assegurant la bona actuació de les proteccions i eliminant o al menys disminuint el risc de 

contactes que eventualment puguin produir-se per avaria del material emprat a la 

instal·lació. 

A l'efectuar-se la seva instal·lació es tindran en compte les instruccions MIBTO39 i 

MIBTO17 del "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i la MIE-RAT 13 del 

"Reglament de Alta Tensión". 

En general les preses a terra estaran formades per piques de coure normalitzades de 2,0 

metres de longitud. 

La resistència de terra en qualsevol circumstància previsible no podrà donar tensions de 

contacte superiors a 50 V entre les masses metàl·liques i la xarxa de terres. 

Els conductors del circuit hauran de tenir bon contacte elèctric, tant en les parts 

metàl·liques i massa que desitgin posar-se a terra, com en els elèctrodes. 

El disseny de la instal·lació comprèn la posta a terra de tots els elements metàl·lics, 

carcasses, suports, estructures i altres masses metàl·liques que formen part fonamental de 

la instal·lació elèctrica. 

La posta a terra dels equips amb components elèctrics al seu interior, que no disposin de 

pressa de terra pròpia, es farà mitjançant conductors aïllats, amb origen en les barres 

generals de terra del propi quadre de B.T. 
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Les seccions d’aquests conductors de protecció seran les que marqui la instrucció MIBT 017, 

punt 2.2. 

2.18.6.- Quadres elèctrics d’enllumenat 

L’armari estarà construït en xapa polida de 2 mm d’espessor i les seves mides exteriors 

seran  

1.400 mm d’alçada, 1.280 mm d’amplada i 360 mm de fondària. 

Estarà proveït de teulada, sòcol, passabagues per al transport i ranures per a ventilació 

protegides per una reixeta anti-insectes. Anirà proveït de portes frontals amb pany tipus 

JIS homologat per totes les companyies elèctriques. 

L’armari estarà constituït per dos mòduls separats interiorment per una xapa amb els 

corresponents trepants per al pas de cables. 

Un mòdul estarà destinat a allotjar l’equip de comptatge de la companyia subministradora 

de fluït elèctric i per això disposarà de dos panys normalitzats. 

L’altre mòdul estarà destinat a allotjar la protecció i maniobra de l’enllumenat i la porta 

tindrà dos panys de tipus triangular i dues tanques per a cadenat. 

Disposarà d’un cargol de material inoxidable per a la posada a terra de l’armari. 

L’armari estarà totalment galvanitzat en calent per immersió en un bany que haurà de 

contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 

600 g/m
2
 sobre la superfície. Aquesta característica i les corresponents a adherència, 

continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que s’estableix a la norma UNE 37.501. 

L’acabat final es farà a base d’una capa d’imprimació especial per a galvanitzat i d’una 

capa d’esmalt color RAL 70.320 format per un copolímer d’etilè-alcohol vinílic aplicat per 

sinterització. 

Al seu interior s’instal·laran mòduls de doble aïllament per a ubicar els diferents elements 

previstos, un per als fusibles de curtcircuit d’entrada, dos per als comptadors d’energia 

activa i reactiva i un mòdul per al rellotge de discriminació horària, en el cas de col·locar-

se. 

Cada dues sortides disposarà d’un contactor de 63 A pontejat per un interruptor manual de 

63 A. 

Els contactors estaran accionats per cèl·lules fotoelèctriques o altres automatismes 

d’encesa i protegits per un interruptor magnetotèrmic de 5 A/II. 

Cada sortida disposarà també d’un diferencial de 40 A/IV i 0,30 A de sensibilitat i d’un 

interruptor magnetotèrmic del calibre adequat a la potència corresponent. 

En un mòdul de doble aïllament de mides 540 x 360 x 270 mm, lligat a l’anterior mitjançant 

les corresponents brides d’acoblament i manyeria inoxidable aïllada per un dels extrems, 

s’allotjaran els borns de sortida per a cable de 35 mm
2
 de secció i els borns per a les línies 

de comandament de l’automatisme d’encesa per a cables de 2,5 mm
2
 de secció. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 71 

La sortida de cables, que formaran un bucle a l’interior de la caixa, es realitzarà mitjançant 

premsaestopes M-32 per a les línies de sortida i M-16 per a les de comandament dels 

automatismes d’encesa. 

El cablatge del quadre es realitzarà amb conductors UNE-V1.000 de 16 mm
2
 de secció. 

Tots els materials elèctrics compliran les normes UNE corresponents, 

Per a interruptors automàtics 20.103 i 20.347. 

Per a comptadors 20.109. 

Per a interruptors d’int. de defecte 20.383. 

Per a fusibles 21.103. 

Dimensions mòdul menor 270 x 270 x 171 mm. 

Dimensions mòdul major 540 x 270 x 171 mm. 

2.18.7.- Cèl·lules fotoelèctriques 

Seran d’adequada sensibilitat i se situaran a una alçada màxima de 4,5 m. 

Les línies d’interconnexió de les cèl·lules es faran amb cable de coure tipus RV 0,6/1 kV de 

2,5 mm
2
 canalitzats sota tub d’acer galvanitzat, amb les corresponents caixes de registre 

estanques. 

Es preveurà l’adequada adaptació per a la seva connexió amb un sistema de control a 

distància. 

2.19.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

2.19.1.- Tipus de lluminàries 

Es consideren dos tipus fonamentals de lluminàries. 

 Lluminàries per l’enllumenat exterior. 

 Lluminàries per l’enllumenat interior. 

Les característiques dels materials a utilitzar, excepte indicació expressa al projecte, seran 

les mateixes per als dos tipus tant en composició dels materials com en les condicions 

mínimes dels mateixos. 

2.19.2.- Lluminàries per l’enllumenat exterior 

Segons es determini als plànols podran ser d’un dels següents tipus, 

 Adaptació del suport: Lateral 

 Vertical 

 Reflector i carcassa Independent 

 Un sòl conjunt 

 Allotjament per a equip Incorporat 

 No incorporat 

Seran subministrades per fabricants de reconeguda solvència al mercat. 
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Característiques elèctriques 

Compliran les exigències del REBT classificant-se d’acord amb la norma UNE 20.314 com 

aparells de classe 1. El grau de protecció sol·licitat en tots els trams i sectors és IP-65. 

S’utilitzaran porta làmpades de porcellana segons la norma CEI-238 dotats de dispositius 

de retenció per a l’afluixament de la làmpada per causa de vibracions. 

Al cablejat interior es donarà una secció mínima de 1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de 

passacables de cautxú-clorotubel. La connexió anirà prevista de clema de PVC que 

permetrà la seva perfecta identificació. La tensió d’arc no ha de sofrir un increment 

superior a 10 V en les làmpades de 250 i 400 W i de 12 V en les de 1.000 W amb respecte 

del seu funcionament exterior. 

Característiques fotomètriques 

Garantiran els resultats previstos al projecte en quant a nivell, uniformitat i control, 

adaptant-se a la classificació fotomètrica senyalada en les recomanacions de la Publicació 

CIE nº 27 i 34. 

Característiques constructives 

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà el seu 

acoblament als suports normalitzats en aquest plec. 

Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en ± 3º i una vegada 

establerta aquesta, assegurar que no pot variar-se per causes accidentals. Seran capaços 

de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 

A les lluminàries instal·lades en pals o bàculs l’equip anirà muntat a l’interior del mateix. 

Els reflectors estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 

resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclòs 

en les condicions més extremes. Excepte indicació expressa al projecte, seran d’alumini 

anoditzat. 

Els materials de possible utilització en la cubeta de tancament seran policarbonat o vidre 

templat d’alta resistència a l’impacte. 

En les juntes s’empraran elastòmers de cautxú o fibres artificials. Excepte indicació 

expressa seran d’etilè propilè o de cautxú microcel·lular amb una càrrega de trencament a 

168 hores, 120º de 95 kp/cm
2
 i una duresa Shore inicial de 50 + 5 Sh. 

La cargolaria, brides i demés elements accessoris seran de material inalterable a l’acció de 

la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt. 

Característiques tèrmiques 

Darrera d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura 

ambient de 35 ºC, no ha de presentar-se en cap punt una temperatura superior a les 

assenyalades per als diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 
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Característiques del conjunt 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries per al normal manteniment 

de la lluminària hauran de poder realitzar-se sense necessitat de ferramentes o accessoris 

especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma 

tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntària. 

2.19.3.- Lluminàries per l’enllumenat interior 

L’enllumenat a l’interior dels locals es realitzarà, en general, amb làmpades fluorescents, 

color blanc fred i de 26 mm de diàmetre. Els tubs tindran una potència de 18 o 36 W 

proporcionant fluixos lluminosos de 1.150 i 3.000 Ims respectivament. Les regletes seran 

de planxa d’acer esmaltat color blanc, eixugades a l’estufa, totalment electrificades, grau 

de protecció superior a IP-53 i amb reactància electrònica. Portaran tapa per la part 

superior. 

També es podran utilitzar altres tipus de lluminàries fabricades per empreses de 

reconeguda solvència al mercat. 

En qualsevol cas, l’accés a les làmpades i equips serà frontal per a facilitar els seu 

manteniment. 

Es garantirà que cap part o component de la lluminària susceptible de provocar dany a 

persones o coses pugui desprendre’s (vidres, tapes metàl·liques, auxiliars elèctrics, etc.) 

segons s’especifica a la norma UNE 20.447. 

Les lluminàries portaran l’equip incorporat i amb un cosinus de fi corregit a 0,95. D’aquesta 

forma s’aconsegueix protegir tant la línia com els equips, aïllant-los de la resta de la 

instal·lació. 

La carcassa estarà formada per un perfil extruït d’alumini i/o alumini injectat; el reflector 

serà de xapa d’alumini anoditzat. 

Els refractors i difusors, elements que permeten modificar la difusió especial del fluix, seran 

de vidre temprat ja que ofereix una resistència mecànica i tèrmica adequada, una bona 

resistència als agents oxidants i degradants i una elevada transmitància. Les peces seran 

planes o corbades, però no conformades. 

Els elements de fixació, sustentació i ferratges en general seran d’acer passivat o 

inoxidable. Les juntes d’estanquitat estaran formades per un elastòmer adequat tipus 

cloroprè (neoprè), etilè-propilè o silicona. 

L’acabat exterior s’aconseguirà amb l’aplicació d’emprimacions amb reïnes acríliques 

polimeritzades. 

Els equips auxiliars estaran situats a l’interior de les lluminàries muntats sobre plaques que 

permeten la seva fàcil extracció; el cablejat estarà provist d’una clema endollable. 

Els cables que entrin en les lluminàries hauran de fer-lo a través de premsaestopes. 
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Els dispositius propis per a l’orientació de les lluminàries estaran convenientment graduats 

per a conèixer perfectament l’angle de projecció, disposant-se d’un limbe graduat o 

sistema que ho permeti. 

2.19.4.- Lluminàries d’emergència i/o senyalització 

L’enllumenat d’emergència es resoldrà amb lluminàries dotades de làmpades fluorescents, 

construïdes segons norma UNE 20.392 i autonomia mínima de 2 hores. Disposaran de 

bateria formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). El grau de 

protecció serà IP 447, acceptant-se en la seva construcció materials plàstics d’alta 

resistència. La instal·lació podrà realitzar-se en paret o sostre. 

2.19.5.- Equips de les làmpades de descàrrega 

Els equips es consideraran un conjunt únic amb condicions de funcionament 

interdependents. En cas de subministrament d’algun component aïllat, hauran de prendre’s 

en consideració no solament les exigències que s’estableixen per a dit component al 

present plec, sinó a més les concernents a les demés parts de l’equip complet. 

Tots els elements seran de model normalitzat amb certificat emès per laboratori 

homologat. 

L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a una placa de material aïllant e 

incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 

elements i la seva eventual substitució. Aquesta placa s’instal·larà a l’interior del suport. 

A les lluminàries que disposin d’un compartiment separat per a l’allotjament dels equips 

d’encesa, aquests es situaran en dit compartiment. La placa es fixarà en aquest cas a la 

carcassa de la lluminària mitjançant cargolaria inoxidable i portarà un fiador que impedeixi 

la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d’avaria. 

Equips per a làmpades de vapor de mercuri 

Seran fabricats per empreses de reconeguda tecnologia i qualitat i acompliran amb les 

recomanacions de la Publicació C.E.I. nº 662/80. 

Làmpades V.M 

Les làmpades alimentades amb balast a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns 

de 120 V en les de 250 W i de 125 V en les de 400 W, aconseguits si es necessari per 

mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del 

valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aqueix valor com a mínim 5 segons 

més. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210 

ºC i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250 ºC. La temperatura en l’envolvents de 

la làmpada no superarà en cap punt als 400 ºC. 

Balasts 

Portaran grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del 

fabricant i esquema de connexió. 
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Aniran provistos d’un sistema per a la seva fixació al tauler mitjançant cargol. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm
2
 de 

secció. Dita clema estarà fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 

Les peces conductores de corrent seran de coure, d’aliatge de coure o d’altre material 

apropiat no corrosible. 

Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 

utilització normal. L’envernissat, esmaltat u oxidació de les peces metàl·liques no seran 

admissibles com mesura de protecció. 

Els balasts, excepte indicació contraria, seran del tipus “exterior”, complint els assaigs de 

resistència a la humitat i aïllament preceptius, superant els 2.500 Mohm. 

En cas de que expressament es sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran 

una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

L’envolvent haurà d’evitar el fluix dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 

Superarà els assaigs de sobreintensitat i duració. 

Els balasts amb presa intermèdia per a l’arrencador portaran assenyalada dita presa i les 

restants, d’acord amb l’esquema marcat en la seva carcassa. 

Apart de les derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les 

següents especificacions, 

 La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % de la subministrada a la 

mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal. 

 El balast no sobrepassarà el 115 % de la intensitat donada pel balast de referència a la 

mateixa làmpada, a la seva tensió nominal. 

 El balast per a qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 % i 106 % del valor 

nominal, subministrarà a la làmpada una potència no inferior al 88 % de la corresponent 

al balast de referència alimentat amb el 92 % de la seva pròpia tensió nominal, ni 

sobrepassarà el 109 % de la subministrada per aquest quan estigui alimentat al 106 % 

de la seva tensió nominal. 

Condensadors 

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència hauran de complir les 

següents condicions, 

 Portaran inscripcions en les que s’indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima 

de servei en volts, la capacitat nominal en MF, la freqüència nominal en Hz i els límits 

de temperatures de funcionament. 

 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització 

normal. L’envernissat, esmaltat u oxidació de peces metàl·liques no es consideren un 

suficient aïllament. 
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 Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals “Faston” i hauran de fixar-se de tal 

forma que no puguin soltar-se o afluixar-se al realitzar la connexió o desconnexió 

(norma UNE 20.425). 

 Les peces conductores de la corrents seran de coure, d’aliatge de coure o d’altre 

material apropiat no corrosible. 

 L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 

mínim, de dos megaohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 V a 

freqüència industrial. 

 Els condensadors seran “d’execució estanca” i compliran l’assaig d’estanquitat segons 

norma  

UNE 20.010. Resistiran els assaigs de sobre tensió i duració, segons norma UNE 

20.010, que es relacionen seguidament, 

- Assaig d’estanquitat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 

hores, les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectat. 

Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta 

metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 Mohms. 

- Assaig de sobretensió. S’aplicarà entre els terminals del condensador, durant 

una hora, una tensió igual a 1,3 vegades la nominal i amb la freqüència 

nominal, mantenint la temperatura 10 ºC ± 2 ºC sobre la de l’ambient. Després 

d’aquesta prova s’aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de 

valor 2,15 vegades la nominal. 

- Assaig de duració. Es sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió 

igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la temperatura 

10 ºC ± 2 ºC sobre l’ambient. 

Les capacitats dels condensadors segons la potència dels equips es detallen seguidament. 

Els valors indicats són orientatius per a aconseguir un cos fi d’aproximadament 0,95. 

 

Pot. Equip (W) 80 125 250 400 700 1000 

Capacitat MF 8 11 20 30 45 60 

 

Equips de vapor de sodi d’alta pressió 

Seran fabricats per empreses de reconeguda tecnologia i qualitat i acompliran amb les 

recomanacions de la Publicació C.E.I. nº 662/80. 

Làmpades VSAP 

Les làmpades alimentades amb balast a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns 

de 120 V en les de 250 W i de 125 V en les de 400 W, aconseguits si es necessari per 
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mitjans artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100 % al 90 % del 

valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aqueix valor com a mínim 5 segons 

més. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210 

ºC i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250 ºC. La temperatura en l’envolvents de 

la làmpada no superarà en cap punt als 400 ºC. 

 

Dimensions 

 

Potència 

(W) 

 

(mm) 

Long. màx. 

(mm) 
Casquet 

70 I 71 156 E 27 

100 77 186 E 40 

100 T 47 211 E 40 

150 92 227 E 40 

150 T 47 211 E 40 

250 92 227 E 40 

250 T 47 257 E 40 

400 122 292 E 40 

400 T 47 283 E 40 

1000 168 400 E 40 

1000 T 66 390 E 40 

 

Balasts i condensadors 

Es tindran en compte les especificacions i recomanacions corresponents a les làmpades 

de vapor de mercuri. 

Arrencadors per a làmpades de sodi d’alta pressió 

Juntament amb el balast es subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt 

homogeni que haurà d’acomplir amb les característiques de l’equip en el qual s’instal·li. 

Portaran grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del 

fabricant, tipus de làmpada per al qual es adequat i esquema de connexió. 

Disposarà d’un clema de connexió que permeti l’ús de cables fins a 2,5 mm
2
 de secció. 

Es connectarà de forma que els impulsos incideixin al contacte central de la làmpada. 
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Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin de la presa intermèdia, 

ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva carcassa l’esquema de connexió. 

El valor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor zero del voltatge del circuit obert. 

Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % de primer. Per a les proves 

dels arrencadors s’aplicarà les recomanacions de la Publicació CEI nº 662/80, utilitzant un 

voltatge de 198 V i comprovant l’alçada i temps de l’impuls. 

 

Característiques 

impuls 

Sistema 

Americà 

Sistema 

Europeu 

Alçada (V) 2.225  25 2.774  25 

Forma ona Quadrada Senoidal 

Direcció 

Un impuls negatiu 

durant el semiperíode 

negatiu de l’ona 

senoidal de tensió. 

Un impuls positiu 

durant el semiperíode 

positiu de l’ona 

senoidal de tensió. 

Posició 

Comprés entre els 80º i 

100º elèctrics de l’ona 

senoidal de voltatge. 

Comprés entre els 80º i 

90º elèctrics de l’ona 

senoidal de voltatge. 

Temps màxim de 

pujada T1 
0,10 S 0,60 S 

Temps duració de 

l’impuls T2 
0,95  0,05 S 0,95  0,05 S 

Freqüència de 

l’impuls 
Un per cicle Un per cicle 

 

2.19.6.- Suports 

Els bàculs i/o columnes que s’instal·lin en el present projecte hauran de satisfer les 

especificacions tècniques d’obligat compliment assenyalades en l’Ordre 11 de Juliol de 

1986 (BOE 173 del 21.Juliol.1986) i la seva corresponent homologació pel Departament 

d’Indústria i Energia. 

Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció dels suports, tan en els seus 

elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació respectiva, les 

condicions exigides per la norma NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación". 

Seran d’acer de qualitat mínima S 275 JR (anterior A42b), segons norma UNE 10.025. 

Les característiques químiques de l’acer s’acreditaran mitjançant anàlisis realitzats segons 

les normes UNE 36.400, 7.019, 7.029 i 7.349, comprova’n la resistència mecànica amb 

proves de tracció segons UNE-36.401. 
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Amb objecte d’evitar la corrosió dels suports, tant interior com exterior, la protecció de tota 

la superfície es realitzarà mitjançant galvanitzat en calent, complimentant-se les 

especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats establerts en el R.D. 2531/85 de 

18 de Desembre i a les normes UNE 37.501/71 i UNE 72.404/84. El recobriment de 

galvanització tindrà un pes mínim en 600 g/m
2
 de zinc, equivalent a un espessor mitjà de 

84 micres. El bany de galvanitzat tindrà un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes. El 

galvanitzat serà continu, uniforme i estarà exempt d’imperfeccions. 

Els suports, una vegada galvanitzats en calent segons les indicacions anteriors, seran 

desengreixats tots ells amb tèxtils impregnats en dissolvents tipus INTA 16.231.12. 

S’aplicarà posteriorment a brotxa una capa d’emprimació fosfatant, especial per a 

galvanitzats, amb espessor de pel·lícula seca de 30 micres. 

En cas de suports de fundició, es desengreixaran les superfícies amb dissolvents tipus 

INTA 16.23.12, s’aplicarà una emprimació metàl·lica antioxidant i una pintura final 

anticorrosiva. 

Les característiques, perfils i dimensions de cada un dels diferents tipus de suports 

previstos seran les que figuren als plànols. Les propietats mecàniques dels distints 

elements compliran les condicions que s’indiquen a continuació. 

 Resistència als esforços verticals, els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical 

de 100 kg aplicada a l’extrem del braç. 

 Resistència als esforços horitzontals, els pals o bàculs resistiran una força horitzontal 

d’acord amb els valors indicats a la següent taula, comptant-se les alçades d’aplicació a 

partir de la superfície del terra. 

 

Alçada útil del bàcul 

h (m) 

Força horitzontal 

F (kg) 

Alçada d’aplicació 

h (m) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

10 70 6 

11 90 6 

12 90 7 

 

 Resistència al xoc de “cossos durs”, fins a una alçada de 2,5 m sobre el terra els pals o 

bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, el 

xoc d’un cos dur que origini una energia d’impacte de 0,4 kg. L’assaig es realitzarà 

colpejant normalment la superfície d’un element que es prova amb una bola d’acer d’un 
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quilo sotmesa a un moviment pendular de radi igual a un metre. L’alçada de caiguda, es 

a dir, la distància vertical entre el punt en que la bola és alliberada sense velocitat inicial 

i el punt de l’impacte, serà de 0,40 m. 

 Resistència al xoc de “cossos tous”, fins a una alçada de 2,5 m sobre el terra els pals o 

bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, el 

xoc de “cos tou” que doni lloc a una energia d’impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran 

mitjançant un sac reblert de sorra de riu silici-calcàrea de granulometria 0,5 mm i de 

densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60 g/cm
3
. La sorra estarà seca al 

moment d’efectuar l’assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment 

les de fluïdesa. La massa del sac plena de sorra serà de 50 kg i per a produir el xoc es 

sotmetrà a un moviment pendular de radi igual a un metre, sent l’alçada de caiguda 

1,20 m. 

 Resistència a la corrosió, l’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport 

o bé sobre una mostra treta del mateix. La superfície a assajar es desengreixarà 

acuradament i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s’assecarà be amb cotó 

net. Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desengreixades, s’introduiran 

durant deu minuts en una estufa a 100 ºC. Una vegada refredades les mostres es 

cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts de 

dissolució centinormal de persulfat anòdic. Desprès de deu minuts d’immersió o 

aplicació s’assecarà la mostra mantenint-la vertical o es traurà el paper. És admissible 

la presència de taques de color blau d’un diàmetre màxim d’1,5 mm en nombre no 

superior a 2 ut/ cm
2
. 

El contractista presentarà per a la seva aprovació per la direcció d’obra, un croquis amb les 

dimensions, forma, espessors de xapa i pes dels suports que proposa instal·lar, tipus 

d’acer a utilitzar, soldadures, classe de protecció, etc. 

2.20.- TANCAMENT PERIMETRAL APARCAMENT 

Malla electrosoldada modular. 

El tancament de l’aparcament es forma d’una malla electrosoldada, de 200 x 50 mm de 

pas de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color blanc RAL 9010, 

amb recercat o bastidor de perfil buit d’acer galvanitzat i plastificat en color blanc RAL 9010 

de secció 20 x 20 1,5 mm i muntants de pals de tub rectangular d’acer galvanitzat i 

plastificat en color RAL 9010, de 50 x 50 x 1,5 mm i altura de 1,50 m. Inclòs p/p de 

replanteig, obertura de forats, reblert de formigó per a rebre els montants, col·locació de la 

malla i accessoris de muntatge i tesat del conjunt.  

Condicions prèvies de suport: es comprovarà la possible existència de servituds, elements 

enterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d’instal·lacions que pugui resultar afectada per 

les obres a iniciar. 

Mur blocs de formigó. 
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Formació de tancament perimetral de l’aparcament amb mur d’1 m d’alçada, continu, de 20 

cm d’espessor de fàbrica 2 cares vistes, de bloc 2CV buit de formigó, split amb dues cares, 

de color crema, de dimensions 40 x 20 x 20 cm, amb junta d’1 cm, rebuda amb morter de 

ciment M-10. Inclòs p/p de neteja i preparació de la superfície de recolzament, formació de 

juntes, execució de les trobades, pilastres d’arriostrament i peces especials.  

Normativa d’aplicació: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

Condicions prèvies de suport: es comprovarà la possible existència de servituds, elements 

enterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d’instal·lacions que pugui resultar afectada per 

les obres a iniciar. 

2.21.- ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS 

El contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a la direcció d’obra 

com a la propietat, els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que 

ambdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

Si, a més, la direcció d’obra o la propietat ho consideressin convenient, podran exigir-se 

els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la 

qualitat dels materials i elements a emprar. 
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3.- UNITATS D’OBRA, PROCESSOS D’EXECUCIÓ I CONTROL 

3.1.- CONDICIONS GENERALS 

El contractista emprarà els sistemes d’execució d’obra i d’instal·lació d’equips que ofereixin 

les màximes garanties de seguretat, no tant sols els que redueixin al mínim la possibilitat 

d’accidents, sinó també els danys a propietats, construccions i serveis. Per aquest motiu, 

qualsevol procés de treball, abans d'emprar-se, haurà de proposar-se a la direcció d’obra, 

sense l’autorització de la qual dit procediment no podrà ésser utilitzat. 

En particular es tindrà en compte que les propietats i característiques dels components 

bàsics previstos en projecte s’han definit considerant un període de vida útil de l’obra de 50 

anys, condició que haurà de tenir pressent el contractista tant en els materials i equips a 

incorporar, com en els sistemes de construcció a adoptar, redactant al final de l’obra un 

“Pla de Manteniment i Conservació” recollint les actuacions a programar en el temps per 

garantir aquesta vida útil de l’obra. 

El contractista farà compatibles els seus treballs amb les condicions de circulació fixades i, 

si fos precís, limitant-se a efectuar certes activitats en hores nocturnes i en aquest cas 

condicionant-se a les restriccions imposades per les Ordenances Municipals. 

És responsabilitat del contractista la conservació de totes les obres i, per tant, la reparació 

o reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 

reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 

expressament a les ordres que rebi de la direcció d’obra. Incumbeix doncs al contractista 

l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells 

que s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb 

el període de garantia. 

Un cop finalitzades les obres i fets satisfactòriament els controls i assaigs de qualitat 

ordenats, s’iniciarà el període de proves amb tots els equips i instal·lacions incloses en el 

projecte, en servei. 

El termini de proves no serà inferior a un mes de funcionament continuat de tota la 

instal·lació sense l’aparició de cap fallida o anomalia que paralitzi, total o parcialment, el 

seu servei. El termini de proves tornarà a començar tantes vegades com es presentin en 

aquestes fallides o anomalies. 

En finalitzar el termini fixat, el contractista podrà sol·licitar la recepció provisional de les 

obres. 

3.2.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Els documents que es relacionen tot seguit relatius als materials, components, equips o 

instal·lacions incloses en projecte, no s’abonaran per separat de les unitats d’obra i el 

contractista es lliurarà per triplicat a la propietat durant l’execució dels treballs i, en tot cas, 

abans de finalitzar els mateixos. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 83 

 1.- Plànols acotats de les obres construïdes i esquemes elèctrics dels circuits de 

tots els equips, tant cablatge com impresos, amb identificació de tots els 

components. 

 2.- Memòria descriptiva del funcionament dels equips instal·lats. 

 3.- Relació amb característiques i normes de qualitat exigibles a tots els 

materials, components i sistemes subministrats. 

 4.- “Instruccions d’Ús i Manteniment” de tots els equips i sistemes. 

 5.- Relació d’instruments d’amidament i proves necessàries per a realitzar 

aquest manteniment. 

3.3.- FACULTATS DE LA PROPIETAT 

La propietat està facultada per a efectuar la inspecció i seguiment dels treballs del 

contractista a fi d’aixecar els corresponents informes a la direcció d’obra, referits a 

qualsevol irregularitat o defecte que poguessin aparèixer en els materials o instal·lacions 

que s’estiguin realitzant. 

Especialment participarà durant el desenvolupament de les proves de final d’obra, indicant 

les anomalies observades que hauran de ser immediatament corregides pel contractista en 

els terminis establerts per la direcció d’obra. 

3.4.- EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO DEFINIDES 

Les unitats d’obra no incloses expressament en el present plec o als plànols del projecte o 

les que no estiguin suficientment definides, s’executaran d’acord amb el sancionat per les 

millors regles de construcció i muntatge i, en tot cas, per les instruccions dictades per la 

direcció d’obra. 

3.5.- TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

3.5.1.- Trasllat de mobiliari urbà i arbrat 

El mobiliari urbà i l’arbrat són propietat de l’Ajuntament, raó per la qual hauran de ser 

desmuntats i traslladats al magatzem que indiqui la direcció d’obra. Altre tant es farà amb 

les vorades, embornals, tapes i marcs de clavegueram, senyalització, enllumenat, 

semàfors, etc. 

Previ al desmuntatge el contractista haurà de realitzar un inventari dels mateixos per a que 

la direcció d’obra decideixi si són elements de recuperació o redubtables. Els que es 

cataloguen com de recuperació s’hauran de desmuntar tenint cura de no danyar-los i 

portar-los al lloc indicat al projecte. La resta d’elements, els rebutjats, es retiraran a 

l’abocador. 

L’activitat inclou també el muntatge dels elements amunt mencionats al lloc i mode que es 

fixi als plànols o, al seu defecte, allà on dictamini la direcció d’obra. 
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El contractista esta obligat a disposar d’enllumenat provisional en els llocs de pas públic en 

que la retirada de l’enllumenat existent provoqui un nivell de llum inacceptable, a criteri de 

la direcció d’obra. 

3.5.2.- Enderrocs 

S’entén per demolició o enderroc l’operació d’eliminació de totes les construccions o 

elements com estructures, murs, soleres, cimentacions, canalitzacions i instal·lacions 

soterrades, etc. que, situats dins de les zones marcades, obstaculitzen la realització de les 

obres o que sigui necessari fer desaparèixer per a donar com acabada l’execució 

d’aquestes. 

El mètode de demolició serà de lliure elecció del contractista, prèvia l’aprovació de la 

direcció d’obra. La utilització d’explosius restarà no obstant això condicionat a l’obtenció 

del permís de l’autoritat competent amb jurisdicció en la zona de les obres. 

L’execució dels enderrocs inclou les operacions següents, 

 Apuntalament previ. 

 Trencament i tall d’armadures. 

 Trossejat i retirada d’elements metàl·lics. 

 Abassegament dels materials. 

 Càrrega i transport a l’abocador. 

 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per 

assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions pròximes i a la 

pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni la direcció d’obra, qui designarà 

els elements que s’hagin de conservar intactes. 

La zona afectada per la demolició se senyalitzarà convenientment; estarà rodejada d’una 

tanca, reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques es situaran a una 

distancia no menor d’un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposarà a tot 

la llargària del tancament llums grogues, a distància no major de deu metres (10 m) i en les 

cantonades. 

S’evitarà la formació de pols, pel qual es regaran les parts que s’hagin de demolir i 

carregar, però de manera adequada per no formar fang. 

El mètode de demolició utilitzat haurà d’acomplir la normativa existent relativa a producció 

de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i 

vibracions abans de l’inici de la demolició. 

S’avisarà a la direcció d’obra i se suspendran els treballs en cas de circumstàncies 

imprevistes (terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan la demolició pugui afectar a les 

construccions veïnes. 
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L’enderrocament inclourà el subministrament i emprament de tota la maquinària i mà 

d’obra necessària, així com quantes operacions accessòries calguin per a la perfecta 

execució de la unitat. 

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

estigui aprovat l’abocador per la direcció d’obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

3.5.3.- Desviaments de serveis 

El contractista haurà de obtenir de les companyies subministradores (aigua, llum, gas, 

telèfon, etc.) els corresponents permisos i la inspecció dels diferents zeladors o inspectors 

que donin el vist i plau als treballs que hagi d’efectuar, sent al seu càrrec les sancions a qui 

doni lloc el no compliment de les instruccions rebudes. 

Quan l’obra civil sigui realitzada pel contractista directament, aquest la farà amb la màxima 

celeritat per no produir retard en l’obra. Recabarà l’aprovació de les companyies, sense la 

qual no podrà ser acceptada per la direcció d’obra. 

Això mateix és d’aplicació al cas de l’arbrat existent, en el que el trasplantament serà 

realitzat sota la supervisió de l’Ajuntament, a través de l’entitat municipal corresponent. 

3.6.- EXCAVACIONS 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a realitzar les excavacions a cel 

obert, en desmunt, rasa o pou, de les zones on s’han d’assentar les obres i la càrrega i 

transport dels materials resultants a abocador o lloc d’utilització. 

Als efectes de classificació de l’excavació únicament es considerarà un sol tipus de 

terreny, és a dir, terreny sense classificar que compren l'esbrossada prèvia (retirada 

d’arbres, plantes, arrels, runes o qualsevol altre material) i l’excavació en terra (inclòs en 

reblerts, abocaments, terra vegetal, etc.) i/o roca. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents, 

 Tall previ dels talussos. 

 Perforació del terreny, col·locació d’explosius i voladures en cas que fos necessari. 

 Excavació sense classificar, inclòs roca. 

 Esgotament i evacuació d’aigües. 

 Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’utilització. 

 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 

 Operacions necessàries per a garantir la seguretat. 

 Construcció i manteniment d’accessos. 

S’entén per excavació a cel obert o en desmunt, l’excavació que es realitza sota la 

superfície del terreny i a partir d’aquesta, a la qual les dimensions en planta són superiors 

en llargada i amplada a tres metres (3 m). En cas contrari l’excavació es considerarà en 

rasa o pou. 
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El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb l’antelació suficient, el començament de 

qualsevol excavació a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el 

terreny. 

Una vegada fet el replanteig, l’excavació continuarà fins arribar a la profunditat 

assenyalada en els plànols o replanteigs i fins obtenir una superfície ferma i neta. No 

obstant això, la direcció d’obra podrà modificar aquesta profunditat si, segons les 

condicions del terreny, s’estima necessari a fi d’assegurar un recolzament o una 

fonamentació satisfactòria. 

Les excavacions en les quals puguin esperar-se problemes d’inestabilitat o escorriments, 

s’executaran per trams alternatius, col·locant les entibacions que es precisin de la qual la 

disposició es presentarà a la direcció d’obra per la seva aprovació. 

Si durant el desenvolupament dels treballs apareguessin filtracions d’aigua motivades per 

qualsevol causa, s’aplicaran les mesures que s’ordenen, considerant-se aquestes incloses 

en el preu de l’excavació. 

Totes les superfícies d’execució hauran d’ésser periòdicament controlades i les zones de 

terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions, hauran d’ésser 

remogudes o fixades amb la disposició de xarxes d’estabilització. El preu d’execució 

compren la formació, allisada i manteniment dels talussos de l’excavació. 

El contractista adoptarà totes les precaucions possibles i farà servir els mètodes més 

convenients per a evitar sobre-excavacions. 

La tolerància de la superfície final d’execució es fixa en més-menys cinc centímetres (5 

cm) respecte a les línies que figuren als plànols del projecte. 

Totes les excavacions que puguin restar fora d’aquesta tolerància seran responsabilitat del 

contractista, que haurà de completar l’execució si manca o reblert amb materials adequats, 

aprovats per la direcció d’obra, si existeix un excés, sense cap pagament addicional sobre 

la línia teòrica. Quan la sobre-excavació es produeix a una zona destinada a estar en 

contacte amb formigó, s’emprarà formigó i de la mateixa qualitat que per al replè. 

3.7.- TERRAPLENS I REBLERTS 

Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació del terreny natural i 

l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 

procedent de les excavacions. En el cas de terraplens formats per materials provinents de 

préstecs autoritzats, inclou el cànon d’extracció, selecció de material, excavació i càrrega 

mecànica, transport al lloc d’emprament, escarificat i compactació del terreny natural i 

l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

Les operacions previstes són les següents, 

 Preparació, refí i compactació de la superfície d’assentament. 

 Excavació, càrrega i transport dels materials. 

 Extensió, reg i compactació del material en tongades. 
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 Acabament de l’esplanada i allisada de talussos. 

L’execució de les obres haurà d’acomplir les especificacions dels articles 330, 331 i 332 

del PG-3/75. 

Un cop preparat el fonament del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del nucli 

del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en l’article 

corresponent del present plec, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix 

uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. 

Amb els 50 cm superiors de coronació se seguirà en la seva execució el mateix criteri que 

en el nucli. 

El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït (sempre menor de 30 cm) perquè 

amb els medis disponibles s’obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la 

que segueixi fins que l’esmentada tongada no es trobi en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessari. El contingut 

òptim d’humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les normes d’assaig del 

“Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT)”. 

En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la 

humectació dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim 

del 95 % de la humitat òptima de l’assaig proctor modificat. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents, 

 La preparació de la base de terraplenat i el fonament es compactaran al noranta-cinc 

per cent  

(95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat. 

 El nucli es compactarà al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima densitat obtinguda 

a l’assaig proctor modificat. 

 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors, es compactarà al 

cent per cent (100 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat i 

tindrà un índex C.B.R.  20. L’esplanada complirà amb la categoria E-3. 

Durant l’execució s’efectuarà cada 2.000 metres cúbics un assaig proctor modificat, una 

determinació del límit líquid, una determinació de l’índex de plasticitat i una anàlisi 

granulomètric i cada 5.000 metres cúbics un assaig C.B.R. normal i una anàlisi del 

contingut en matèria orgànica. 

A l’esplanada s’exigirà una compactació del 100 % del proctor modificat amb una 

tolerància de dos punts sobre deu que podran baixar fins el 98 %. 

La humitat del material no haurà d’excedir en dos punts a la humitat òptima del proctor 

modificat. 

Es realitzaran plaques de càrrega de diàmetre 60 cm (NLT 357/98) fins a 2,5 kp/cm
2
; el 

mòdul elàstic haurà de ser superior a 1.200 kp/cm
2
. 
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Es controlaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ample i la pendent de la secció transversal; les cotes dels perfils no hauran 

de diferir dels teòrics en més de 20 mm en cada punt. 

 

3.8.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 

3.8.1.- Canonades de formigó 

Es defineix com a clavegueres de formigó a les obres de drenatge i sanejament que es 

realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S’inclou en aquesta unitat d’obra, 

 Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

 L’excavació i neteja dels fonaments necessaris per a la ubicació dels tubs. 

 El transport a abocador dels productes d’excavació. 

 La fabricació i posada n’obra del formigó de la solera i de l’embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries. 

 Els pous "in situ" o prefabricats a l’entrada i sortida dels claveguerams. 

 El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d’entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

 El rebliment amb material procedent de l’excavació o de préstec. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i a la construcció 

de la solera de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s’indica als plànols es farà en contrapendent, 

evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, comprovant-se abans de 

procedir a l’encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta disposició. 

El segellat dels junts entre peces es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms  

(450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic, quedant expressament prohibida l’execució de 

junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub es procedirà a l’execució de l’embolcall de formigó i dels pous de 

registre, havent-se d’ajustar els diferents elements a les dimensions que figuren als 

plànols. 

3.8.2.- Canonades de polivinil o polietilè 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, 

 L’excavació de la rasa necessària per a la col·locació de la canonada. 

 El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris precisos. 

 L’estesa de la capa de recolzament. 
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 L’estesa i compactació del rebliment. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a l’estesa de la capa d’assentament del tub amb 

l’amplada i el gruix que s’indica al PG-3/75 o que, en el seu cas, indiqui la direcció d’obra a 

la vista de les condicions del terreny. 

El tub es tallarà d’acord amb les característiques geomètriques previstes als plànols i es 

muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 

compactació del replè lateral. 

La secció del rebliment per un pla normal a l’eix del tub serà un trapezi, l’alçada del qual 

sigui el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm) i la base superior del qual 

sigui una vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota 

terraplè i de dues (2) vegades el diàmetre en cas que se situï sota un pedraplé, un 

rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 3/2 

(horitzontal/vertical). 

3.8.3.- Canonades de polivinil ranurat 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents treballs, 

 L’excavació de la rasa per a col·locar la canonada. 

 El formigó, posada n’obra i anivellació de la solera d’assentament del dren. 

 L’estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 

 La col·locació del dren. 

 El subministrament i col·locació del material filtrant. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Les dimensions de les rases i tubs drens s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i 

a allò que, sobre el particular, assenyali la direcció d’obra. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix 

de formigó tipus HM-20. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40 mm, fins a 25 

cm per sobre de la generatriu superior del tub. 

3.8.4.- Cunetes de formigó 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions 

assenyalades als plànols i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l’article 400 del 

PG-3/75. 

A les cunetes executades "in situ" s’emprarà formigó en massa tipus HM-20 i es podrà 

prescindir de l’encofrat quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es 

disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
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3.8.5.- Baixants prefabricats 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents treballs, 

 El subministrament de les peces prefabricades. 

 La preparació de la superfície d’assentament. 

 La col·locació de les peces, les seves connexions i l’acabat final. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Els baixants s’ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d’assentament haurà d’estar ben anivellada i presentarà un pendent 

uniforme. Un cop acabat el baixant es procedirà al replè i compactació de la zona 

excavada. 

3.8.6.- Pericons i pous 

Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs, maçoneria, 

maó o qualsevol altre material previst al projecte o autoritzat per la direcció d’obra i 

compren, 

 El subministrament i col·locació dels materials. 

 La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 

de l’obra. 

 La formació de la solera i l’arrebossat interior. 

 Les tapes. 

 La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l’acabament de l’obra. 

 Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions indicats als plànols. 

L’execució de les obres corresponents s’ajustaran a les especificacions de l’article 410 del 

PG-3/75. 

Tant les reixes d’embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de 

fundició de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones 

amb fundició blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, 

inclusions de sorra, bufaments, esquerdes de construcció, etc.). 

La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els plànols del projecte i els models 

seran els normalitzats per la propietat. La resistència a la tracció del material serà com a 

mínim de 20 kp/mm². 

El recolzament de la tapa sobre el marc serà uniforme al llarg de tot el seu perímetre. Si 

això no es compleix, s’efectuarà el rectificat mecànic d’ambdós elements. 

Els graons de les escales de gat seran d’acer recobert amb polipropilè. 
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3.9.- OBRES DE FORMIGÓ 

Es defineix com a obres de formigó armat les cimentacions, soleres, murs i estructures en 

general, en els quals s’empra com a matèria fonamental el formigó, reforçat per armadures 

que absorbeixen, disposades convenientment, els esforços de tracció que el formigó per si 

sol no podria resistir. 

El formigó en massa tant sols s’utilitzarà per a reblerts i capes de neteja i anivellació. 

3.9.1.- Formigons 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

 L’estudi i obtenció de la formula per cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per la seva fabricació i col·locació. 

 La fabricació, transport, posta n’obra i el vibrat del formigó. 

 L’execució i el tractament dels junts. 

 La formació de pendents, l’acabat i la seva textura superficial. 

 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

 Qualsevol treball, maquinaria, material o medi auxiliar que sigui precís per la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

El contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l’obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En aquest pla es farà constar, 

 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, indicant el seu volum de formigó. 

 Replanteig dels límits i dels matavius a col·locar. 

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 Disposició de passaforjats per les instal·lacions previstes. 

Per a cada unitat s’indicarà, 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, etc.). 

 Característiques dels mitjans previstos i dels elements de seguretat. 

 Vibradors (característiques i nombre d’aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

 Seqüència del reblert dels motlles. 

 Mitjans per evitar defectes de formigonat. 

 Control de qualitat a establir i número de series. 

 Sistema de curat del formigó. 

En capes de neteja i en els reblerts s’emprarà formigó tipus HM-20. En la formació de 

cimentacions i soleres i en els elements de formigó armat como mínim, HA-25. 
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Pel transport i posta n’obra del formigó s’utilitzaran procediments adequats de tal forma 

que s’asseguri en tot moment que les masses arriben al lloc de col·locació sense 

experimentar variació sensible de les seves característiques ni pèrdua d’homogeneïtat. 

El formigó no s’estendrà fins que no s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’ha 

d’assentar tingui la densitat deguda i les rasants indicades als plànols, amb les toleràncies 

màximes següents, mesurades amb regle de tres metres, 

 paraments vistos  2 mm 

 paraments ocultes  3 mm 

En els formigons armats, el formigonat no s’iniciarà fins que no s’obtingui la l’autorització 

formal de la direcció d’obra dels encofrats i de les armadures col·locades, per la qual cosa 

el contractista haurà sol·licitat prèviament i amb l’antelació suficient, no menor en ningú 

cas a 24 hores, la seva revisió amb la formulació del corresponent part incloent els punts 

indicats anteriorment per l’unitat que es planteja formigonar. 

Des de el moment que s’acabi de pastar el formigó fins a la seva posta a l’obra i 

compactació, no haurà de transcórrer més d’una hora i mitja (1 ½). El transport des de la 

formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats 

que impedeixin tota segregació, exsudació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos 

estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col·locació a l’obra de formigons que 

presentin un inici de presa o qualsevol altra alteració. 

El formigó es dipositarà per petites quantitats que vagin cobrint les superfícies que 

s’omplen, sense que es produeixin acumulacions de massa ni disgregacions. S’abocarà 

des de petites alçades, inferiors a un metre i cinquanta centímetres (1,5 m) o amb 

canalitzacions o conductes adients. 

Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats. El vibrador serà introduït 

sempre verticalment en la massa fresca i es retirarà evitant que es mogui horitzontalment. 

La situació dels junts de construcció serà fixada per la direcció d’obra. Sempre que 

s’interrompi el formigonat, qualsevol que sigui el temps de la interrupció i abans de 

recomençar el treball, s’adoptaran les disposicions necessàries per aconseguir una 

perfecta unió entre el formigó fresc i el que està endurit. 

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies formigonades exteriors 

contínuament humides mitjançant el reg i la inundació o cobrint-les amb sorra o 

xarpelleres. 

Tot el procés d’execució i control de les obres de formigó es realitzarà complint amb les 

prescripcions definides a la instrucció EHE-08. 

Les operacions que calguin efectuar per a netejar, enlluir o reparar les superfícies de 

formigó a les quals s’acusin irregularitats dels encofrats o presentin aspectes defectuosos, 

seran executades pel contractista i al seu càrrec. 

Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintades i transitables estaran 

acabades amb regle i remolinat mecànic. L’acabat serà molt regular, sense nius ni 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 93 

ressalts i amb poca rugositat (no presentarà diferències de més de 2 mm respecte a un 

regle de 3 m recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encofrats de les 

lloses serà per deixar el formigó vist. 

Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran 

acabades en les mateixes condicions anteriors, però s’admetrà una rugositat fins a 3 mm 

de diferència respecte al regle de 3 m. 

Als elements prefabricats de formigó pretesat el contractista presentarà prèviament a 

l’aprovació de la direcció d’obra un projecte detallat de les peces que es proposi utilitzar, 

en el que s’especificaran les característiques del formigó (tipus de ciment, àrid, fórmula de 

treball, curat, resistència característica, etc.) i de les armadures actives i passives, així com 

els càlculs resistents i els moments flectors màxims. 

No es podran aplegar n’obra ni emprar peces si el seu projecte no ha estat acceptat. Els 

representants anomenats per la direcció d’obra tindran accés i podran comprovar tots els 

processos de fabricació dels esmentats elements prenent les mostres que estimin 

oportunes. 

Les operacions de maniobra i transport de les peces prefabricades es realitzaran amb la 

màxima cura, mantenint els distintes elements en posició vertical. En cap cas es produiran 

impactes ni sol·licitacions de torsió. En general les bigues es transportaran i 

emmagatzemaran de forma que els punts de suport i direcció dels esforços siguin els 

mateixos que tindran en la posició normal n’obra. 

De la mateixa forma, en les estructures postesades el contractista entregarà, abans de 

l’inici de l’obra, el projecte i la documentació completa del tipus de cables que proposa 

utilitzar i del compliment de les prescripcions definides a la instrucció EHE-08, en especial 

en lo relatiu a l’obertura màxima de fissura. 

En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 

120 minuts. El recobriment de les armadures s’adaptarà a aquesta especificació. 

3.9.2.- Armadures 

Es defineixen com a armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres d’acer 

que es col·loquen a l’interior de la massa del formigó per tal d’ajudar a aquest a resistir els 

esforços als quals estarà sotmès. 

Com a norma general el contractista presentarà a la direcció d’obra per la seva aprovació i 

amb suficient antelació, la proposta d’especejament de les armadures de tots els elements 

a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i mesures exactes de totes les armadures 

definides als plànols, indicant clarament el lloc on es produiran els empiulaments i el 

número i la longitud d’aquests. 

Així mateix detallarà perfectament les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures principals durant el formigonat, siguin o no reflectides en 

els plànols. 
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Les armadures inferiors se sustentaran mitjançant separadors de plàstic o de morter de 

ciment de dimensions mínimes en planta 5 x 5 cm i gruix corresponent al recobriment 

previst. El número serà de vuit (8) per metre quadrat i la resistència del morter superior a 

250 kp/cm
2
. 

En les armadures laterals els separadors seran de plàstic i el seu número no inferior a 

quatre (4) per metre quadrat. Per a les pantalles es disposaran separadors a raó d’un (1) 

cada dos metres quadrats de superfície. 

La col·locació de l’armadura activa en el formigó pretesat o postesat, l’enfilat en el seu cas 

i l’operació de tesat, s’ajustarà a allò especificat a la instrucció EHE-08. 

A més es compliran els següents requisits, 

 El contractista presentarà a la direcció d’obra per a la seva aprovació i amb suficient 

antelació, el sistema de pretesat/postesat proposat. 

 Si l’armadura activa s’enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada, es 

tornarà a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat. 

 L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 

formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d’obra. 

 Abans de començar les operacions de tesat es comprovarà el calibratge dels gats. 

 No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quan no existeixi 

autorització expressa per part de la direcció d’obra. 

 Es prestarà especial atenció per garantir la immobilitat de les beines durant el 

formigonat. A tal efecte cada mig (0,5) metres, almenys, es disposaran els elements 

necessaris per assegurar la fixació de les beines. 

3.9.3.- Encofrats, estintolaments i cindris 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

 El càlcul dels encofrats i dels estintolaments necessaris. 

 Els materials constituents, fins i tot els matavius. 

 El muntatge i la preparació de les superfícies de recolzament. 

 Els productes de desencofrat. 

 El desencofrat i el descindrat. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Els motlles o encofrats a emprar seran de fusta, metàl·lics o d’altre material que reuneixi 

anàlogues condicions d’eficàcia per a aconseguir l’acabat previst, segons la direcció 

d’obra. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els estintolaments, els 

cindris i demés elements de sustentació, hauran de tenir la resistència i la rigidesa 

necessària per tal que, amb la marxa del formigonat prevista i especialment sota els 
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efectes dinàmics produïts pel vibratge, no s’originin en el formigó esforços anormals, ni en 

els encofrats puguin produir-se moviments excessius. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 

aconseguir que els paraments de les peces de formigó no presentin defectes, 

bombaments, ressalts o rebaves de més de dos (2) mm. 

Els encofrats de fusta s’humectaran abans del formigonat per a evitar l’absorció de l’aigua 

continguda en el formigó i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures 

provisionals per a facilitar aquesta feina. 

Els tipus d’encofrat previstos al projecte són, 

 Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos. En aquests encofrats es podran 

emprar taules o taulons sense raspallar i d’amples i llargades no necessàriament 

uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti 

deformat pel formigonat o el vibratge. 

 Encofrat per alçats de murs i per a paraments vistos. Seran taules de fusta raspallada i 

encadenades, carejades, amb un gruix de 24 mm. Les toleràncies màximes d’acabat 

mesurades als paraments un cop desencofrats, amb regle de 3 m, seran de 3 mm. 

 Encofrat per a lloses i forjats formigonats "in situ". Seran taules de fusta raspallades i 

encadenades, amb una amplada màxima de 10 cm. Les toleràncies màximes d’acabat 

mesurades als paraments un cop desencofrats, amb regle de 3 m, seran de 2 mm. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’encofrat de fusta en paraments vistos. 

Abans d’iniciar l’encofrat dels sostres o forjats definits, es construirà el paviment de la 

planta inferior, a fi que els puntals recolzin sempre sobre formigó i no amb taulons 

disposats sobre terra o grava. 

Per a facilitar el desencofrat la direcció d’obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d’un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

Es denominen estintolaments i cindris d’encofrat a les carcasses provisionals que sostenen 

un element estructural mentre s’està construint i fins que assoleix la resistència suficient. 

Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i 

estructures que de forma auxiliar serveixen per a la formació de bigues, lloses, forjats, 

murs, voltes i demés seccions en voladís. La disposició dels diferents elements previstos 

serà proposada i justificada pel contractista perquè la pugui aprovar la direcció d’obra. 

Un cop acceptat el projecte del cindri, es procedirà al seu muntatge per personal 

especialitzat. Tot seguit s’efectuaran les comprovacions d’anivellament per constatar que 

els punts de recolzament de l’encofrat de la cara inferior de l’estructura s’ajusten en cota 

als càlculs amb les toleràncies prefixades. La direcció d’obra podrà ordenar, si ho 

considera necessari, una prova sota càrrega del cindri fins a un 25 % superior al pes que 

haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descensos dels recolzaments. 
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El descindrat s’efectuarà segons un pla preestablert i previ reconeixement de la direcció 

d’obra, complint-se en tots els casos els procediments indicats en el PG-3/75. 

Aquesta operació no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 

necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 

excessives, els esforços previstos. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element desencofrat que pugui 

impedir el lliure joc dels junts de retracció i de dilatació, així com de les articulacions, 

eliminant els components provisionals col·locats com planxes de poliestirè o altres tipus de 

separadors, repicant les rebaves de formigó i netejant les superfícies finals amb aigua i 

aire a pressió. 

L’estructura de formigó vist en les zones d’escales, lloses, replans i vestíbuls serà 

sempre pla i llis, sense emprar encofrats recuperables tipus cassetons. L’encofrat vist 

que s’utilitzarà serà de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada 

superficialment o, preferentment, de tipus fenòlic o semblant, evitant en qualsevol cas 

junts intermedis, per a donar un acabat superficial definitiu al formigó. 

Els encofrats hauran d’ésser aprovats per la direcció d’obra, especialment l’encofrat 

d’estructures vistes, en que serà imprescindible la seva visita abans de procedir a la 

continuació dels treballs. 

En totes les arestes que es produeixen en l’estructura vista de formigó, en encofrar, es 

col·locarà un matavius. 

En totes les arestes que es produeixen en l’estructura vista del formigó, en encofrar, es 

col·locarà un matavius. De la mateixa forma, es disposaran els passaforjats per a les 

canonades i tubs d’instal·lacions prevists; en aquest sentit, s’hauran replantejat 

prèviament d’acord amb els plànols d’instal·lacions i de sanejament a preparar pel 

contractista amb anterioritat. 

3.9.4.- Junts d’estanquitat 

Els elements continguts entre dos junts es formigonaran d’una tirada (en una sola jornada) 

i sense fer cap més junt. 

En els junts d’estanquitat, la banda de PVC se subjectarà a les armadures donant li la 

posició i tensió adequada. Feta aquesta operació es construirà l’encofrat. Posteriorment es 

disposaran les planxes de poliestirè extrusionat, acoblades a la banda de PVC i ancorades 

a l’encofrat per suportar la pressió del formigó fresc. 

Una vegada desencofrat es retiraran els components provisionals col·locats, es repicaran 

les rebaves, es netejaran les superfícies finals amb aigua i aire a pressió i és farà el 

segellat del junt amb massilla elàstica premollada, introduint prèviament un cordó cel·lular 

al fons del junt. 
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3.10.- ELEMENTS METÀL·LICS 

Els materials a emprar en els elements metàl·lics previstos en projecte o els que defineixi 

la direcció d’obra durant la realització dels treballs compliran amb les condicions 

establertes en el present plec. 

L’execució seguirà els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i 

galvanitzats i en especial el “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del 

Código Técnico de la Edificación”. 

La forma i dimensions dels diferents elements metàl·lics seran els assenyalats als plànols. 

El contractista presentarà a la direcció d’obra per la seva aprovació i amb suficient 

antelació, la proposta d’execució, els plànols de detall i la justificació tècnica de les 

solucions adoptades. 

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. 

Els cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques 

preceptives que garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria 

de l’acer utilitzat. 

Amb caràcter general l’especejament necessari es realitzarà amb preparació i 

mecanització en taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura 

siguin pràcticament inadvertibles. 

El contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 

perfils i altres peces utilitzades en la construcció de tots els elements estructurals. 

Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els elèctrodes emprats seran de 

les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.003 i es compliran les condicions 

exigides a la norma UNE 14.002. En obra les soldadures seran elèctriques, manuals, per 

arc descobert i amb elèctrodes fusibles de qualitat bàsica. 

El contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin 

en el procés de preparació i muntatge de l’estructura. De la mateixa manera es facilitaran 

els certificats d’homologació dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les 

diferents empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol fase de l’obra. 

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es farà 

una revisió sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura amb líquids penetrants (UNE 

14.612); un altre 10 % dels cordons es revisaran mitjançant radiografies (UNE 14.604 i 

14.605). 

La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d’acer galvanitzat o d’acer laminat 

prelacat seran les definides als plànols. L’estructura de sustentació es formarà amb 

perfileria oculta i es disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L 

necessaris. Els canvis planimètrics aniran reforçats. L’acabat de les planxes serà a decidir 

per la direcció d’obra. 
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La pintura de protecció es donarà en dues vegades. La primera quan es porti el material a 

l’obra i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o 

rebaves; compliran les normes UNE relatives a imprimacions. 

En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 

120 minuts. 

3.11.- OBRES DE FÀBRICA 

3.11.1.- Arrebossats 

Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 

conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixts o amb additius. 

Per la formació de l’arrebossat mestrejat es disposaran de mestres, formades pel mateix 

morter, verticals cada metre i les horitzontals corresponents. Abans de començar 

s’humectarà la superfície. S’estendrà entre elles el morter amb plana i a continuació es 

planejarà la superfície, pressionant el regle sobre les mestres verticals. La textura d’acabat 

de la superfície s’aconseguirà amb un remolinador de fusta o similar. 

En l’execució de les arestes que tinguin que quedar vistes, es disposarà un perfil de plàstic 

adequat. Aquests hauran de rebre l’acceptació de la direcció d’obra. 

Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, en quant a qualitat i 

característiques tècniques, les especificacions establertes en el present plec. 

Els defectes de planitud no seran superiors a tres (3) mil·límetres en 1 m de revestiment. 

3.14.2.- Obres de fàbrica 

Les fàbriques són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral·lelepipèdic de 

ceràmica o de formigó, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials 

i els blocs de formigó, acompliran el que s’estableix en l’article corresponent del present 

plec, en el que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 

Les peces, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es disposaran 

sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir el junt 

necessari. Aquest junt restarà totalment ple i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com 

en cordells (junts horitzontals), el gruix que marqui la direcció d’obra. 

Les parets es realitzaran amb el tipus d’aparellatge que s’indiqui i les que s’enllacen en 

cantonada, cruïlla o encontre, s’executaran encallant-los simultàniament entre ells. 

Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en 

diagonal, per a preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es 

regarà abundantment la fàbrica, netejant-la de pols i morter vell. 

Les parets i envans no estructurals deixaran una franquícia de dos centímetres per la part 

superior amb els elements estructurals, que s’ompliran posteriorment amb pasta de guix. 
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Els envans s’entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre es farà 

per caixes. A les parets que s’enllacen a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran 

rodells, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm), per a l’encadellat 

d’un element amb l’altre. 

Les parets tindran cada 12-15 m un junt de construcció d'1 cm per facilitar els moviments 

de retracció (segellat amb un màstic elàstic) i es travaran perpendicularment amb un mínim 

d’un punt de reforç cada 3 m
2
 situat especialment en la part inferior de la paret, a 60 cm del 

sòl. De la mateixa forma s’assegurarà la ventilació de la càmara d’aire del seu trasdós 

mitjançant la disposició de forats en la part superior e inferior de la paret, a raó de un forat 

cada 6 m
2
. 

Els murs, parets i envans no tindran desploms superiors a un (1) centímetre, ni errors de 

dos (2) centímetres, no acumulatius en el seu replanteig. 

3.12.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

Es defineixen com a obres d’impermeabilització al conjunt de tots aquells treballs dels 

quals la finalitat és evitar que les filtracions d’aigua des de l’exterior puguin assolir l’interior 

d’una construcció. 

Amb la impermeabilització el que es pretén és impedir l’entrada d’aigua mitjançant el 

tractament dels paraments i estructures de formigó amb membranes específiques o 

injeccions i segellats localitzats de fissures i zones de junt. 

La unitat d’obra compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització de 

les superfícies definides mitjançant làmines asfàltiques e inclou les següents operacions, 

 Preparació del suport, eliminant tots els elements mal adherits i allisant 

mecànicament la superfície de formigó amb aspiració immediata i profunda de 

la pols. La superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d’aigua. 

 Subministrament i extensió d’una capa d’emprimació amb emulsió asfàltica no 

iònica de com mínim 1 mm de gruix. Si per la rugositat del suport així es 

precises, es sacrificarà una làmina escalfant-la i fonent-la sobre el suport. 

 Subministrament i col·locació de les làmines asfàltiques d’impermeabilització. 

Aquestes làmines es faran baixar pels laterals fins 50 cm per sota del junt entre 

la biga de coronació i les pantalles perimetrals i en el cas de murs que s’alcen 

sobre la estructura, fins a la seva coronació. 

 Col locació d’un geotèxtil separador de 100 g/m
2
. 

 Protecció del tractament amb 3 cm de morter M-100a i formació de pendents 

amb una capa de formigó armat de 5 cm d’espessor mínim. El formigó serà del 

tipus HM-20 i l’armadura de Ø 5 mm en malla electrosoldada de 15 x 15 cm. 

 Col·locació a tota la superfície d’una làmina anti-arrels. 

La superfície de les lloses a impermeabilitzar estarà acabada amb regle i remolinat 

mecànic de forma molt regular, sense nius ni ressaltes i poca rugositat (no presentarà 

diferències de més de 3 mm respecte un regle de 3 m recolzat sobre la superfície en 
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qualsevol direcció). Els encontres entre paraments horitzontals i verticals estaran resolts 

amb mitges canyes formades amb el propi formigó de l’estructura, mai amb morter. 

La impermeabilització dels laterals es protegirà amb el geotextil, una làmina alveolar i la 

membrana anti-arrels. Aquesta protecció anirà fixada sobre el morter amb tocs embeguts 

en la capa de formigó, sense precisar-se claus o puntes de subjecció. 

Sobre la zona del junt de dilatació es disposarà una xapa de zinc de 1 mm d’espessor i de 

25 cm d’amplada amb els cantells doblegats cap amunt. 

Tots aquests treballs es desenvoluparan sota les indicacions de la direcció d’obra, qui 

establirà en cada cas la forma d’actuació i els materials a emprar segons projecte. 

El contractista abans d’iniciar qualsevol tractament d’impermeabilització haurà de 

presentar el pla d’execució proposat amb indicació expressa de les operacions a realitzar, 

de les característiques dels materials a emprar, dels consums previstos i de les mesures a 

adoptar en el cas de desviacions importants. Aquest pla haurà de ser sotmès prèviament a 

la direcció d’obra per a la seva aprovació. 

Estigui o no indicat en els plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i 

paraments horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja o de 

filtració, ja sigui directament o d’escorrentia i siguin susceptibles de crear goteres o 

filtracions a l’interior, així com tots els junts en contacte amb el terreny. 

Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional de l’obra, es lliurarà un 

certificat de garantia, d’un durada de deu anys, comptada a partir de la data d’acabament 

de la impermeabilització, estès a favor de la propietat. Aquesta garantia, a partir de la 

recepció definitiva de l’obra i fins que acabi el termini abans esmentat de deu anys, es 

materialitzarà mitjançant un aval a primer requeriment d’import igual al pressupost total de 

la impermeabilització. 

Acabats els treballs d’impermeabilització indicats es procedirà al replè de terres sobre les 

lloses de coberta, comprenen les següents operacions, 

 Extensió sobre el formigó de protecció de la impermeabilització d’una capa de material 

granular que garanteixi les condicions de drenatge del reblert posterior i l’evacuació 

sense perill d’erosió de les possibles aigües de filtració. 

 Col·locació del drenatge. Una vegada estesa la capa i manualment, es retirarà el 

material en les zones prefixades i es col·locarà una xarxa de tubs-dren de diàmetre Ø 

160 mm convenientment situada en els punts baixos de la superfície i connectada 

directament a la xarxa de clavegueram exterior. Els tubs protegits amb un geotèxtil de 

150 g/m
2
 es tornaran a recobrir amb el mateix material drenant retirat. 

 Protecció del drenatge. Previ a l’execució del reblert de terres es disposarà una làmina 

geotèxtil amb propietats anti-arrels que actuï com filtre entre el material a col·locar en el 

reblert i la capa dren executada. 

 Reblert de terres. Per a la formació del reblert de terres s’utilitzarà un material de 

préstec, amb les característiques necessàries per assegurar la seva compactació en les 

condicions imposades per l’estructura de l’obra. 
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El trasdós dels murs encofrats a reblir de terres s’impermeabilitzarà amb pintura asfàltica, 

amb una dotació no inferior a 1 kg/m
2
 i un gruix mínim de 1 mm, protegida amb una làmina 

alveolar i un geotèxtil filtre. En la part inferior es col·locarà un drenatge amb un tub-dren de 

Ø 160 mm desaiguant a uns pericons cecs que envien l’aigua recollida a la xarxa general 

de desguàs. Al voltant del tub-dren, amb un gruix mínim de 30 cm, es disposarà material 

granulat drenant i un geotextil en el contacte entre aquest últim i el rebliment del trasdós 

dels murs, que s’haurà de fer amb un material seleccionat compactat al 95 % del proctor 

modificat. 

Tots els junts entre formigons de distinta classe o època es tractaran mitjançant 

l’interposició d’un cordó cel·lular hidroexpansiu de bentonita sòdica aplicada amb pistola 

sobre la superfície a protegir, prèviament preparada i sanejada. 

En aquelles parts d’obra on les filtracions no puguin solucionar-se directament amb un 

tractament d’impermeabilització o amb injeccions i segellats localitzats, es col·locaran 

làmines i canalitzacions adequades per la conducció de l’aigua fins als sistemes generals 

d’evacuació. 

3.13.- PAVIMENTS 

Sobre la superfície que hagi de rebre el paviment de rajoles hidràuliques es col·locarà en 

primer lloc una capa de formigó de base amb una espessor no menor de deu (10) 

centímetres. 

Sobre aquest llit es disposarà una capa de 2 cm de gruix de morter de classificació 1:3 i, 

previ espolsament amb ciment, es procedirà a assentar les rajoles, humectades abans de 

la seva col·locació i tenint cura que formin una superfície continua. Els junts que es 

disposin tindran un ample no menor d’1 mm, respectant-se els junts existents en la capa 

de morter. 

Finalment s’estendrà sobre els junts una lletada de ciment, de manera que aquests quedin 

reblerts i es copejaran les llosetes fins obtenir una superfície totalment llisa. Quan els junts 

siguin d’ample inferior a 3 mm, s’emprarà lletada de ciment pur i quan l’ample sigui 

superior, la lletada contindrà sorra. En la col·locació de les rigoles s’emprarà lletada de 

ciment blanc. Un cop acabat el procés s’eliminaran les restes de lletada. 

Les peces de granit s’assentaran sobre un llit constituït per una capa de formigó de quinze 

(15) centímetres com a mínim de formigó HM-20. Totes les peces es col·locaran a topall i 

amb una alineació en planta i en alçat sense punts angulosos o ressalts deguts a una 

deficient execució. 

No s’admetran diferències en la planeitat dels paviments, ni en la alineació de les vorades, 

amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, quan s’amidi amb regle de tres (3) metres. 

3.14.- AFERMATS 

3.14.1.- Tot-u artificial 

Aquesta unitat d’obra inclou, 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
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 El subministrament, transport i dosificació del material. 

 L’extensió, humectació i compactació de cadascuna de les tongades. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les 

mesures necessàries per evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb gruixos 

compresos entre 10 i 30 centímetres. 

Les eventuals aportacions d’aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l’única 

humectació admissible serà la destinada a aconseguir la humitat necessària per l’execució 

de la següent capa. 

Un cop aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la 

tongada. La densitat de compactació no serà inferior a la que correspongui al cent per cent 

(100 %) de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat, segons la norma NLT-108/76. 

Aquest grau de compactació s’exigirà també en la base de les voreres. 

Cada 20 m es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix. En aquests mateixos punts es 

determinarà l’amplada i la pendent de la secció transversal i es verificarà en relació amb 

els plànols del projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 

verticals, punts de transició de peralt, etc. El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 

20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 

regle de 3 m col·locat tant paral·lela com normalment a l'eix. 

Es considerarà com a lot pel control d’execució el tram construït cada dia i sobre ell 

s’efectuaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 

 6 Determinacions d’humitat natural, segons NLT-102/72. 

 6 Determinacions de densitat "in situ", segons NLT-109/72. 

 1 Assaig de càrrega amb placa, segons NLT-357/86. 

Per a la determinació de la humitat i densitat “in situ” es podran emprar mètodes nuclears 

prèvia aprovació de la direcció d’obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi 

aconseguit establir una correspondència raonable. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 100 % de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 100 % superin el 98 % de la 

densitat indicada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 1.200 

kp/cm
2
. 

3.14.2.- Mescles bituminoses 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i d’un lligant 

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

lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient. 
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L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou, 

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

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

 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 

 Transport de la mescla. 

 Estesa i compactació. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 

hora (120 t/h). 

Els estenedors tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora 

(150 t/h) i estaran proveïts de dispositiu automàtic d’anivellament o bé d’uns reguladors de 

gruix que prèviament hagin estat acceptats per la direcció d’obra. 

L’equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes 

de base com la intermèdia i de trànsit. Com a mínim estarà compost per, 

 Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

 Un piconador de pneumàtics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d’inflat 

variable entre tres i deu quiloponds per centímetre quadrat (3-10 kp/cm
2
). 

 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat per la direcció d’obra d’acord amb la capa, 

gruix i quantitat estesa. 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 

qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l’article 542 del PG-3/75. 

Per tant la direcció d’obra confirmarà la composició de les diferents mides d’àrids i les 

proporcions de lligant i filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible. 

El contractista facilitarà, a partir d’assaigs previs de laboratori, 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 

lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

 La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

El contractista posarà en coneixement de la direcció d’obra, amb quatre dies d’antelació, la 

data d’inici dels aplecs a peu de planta. 

No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d’un 

aplec perllongat. 
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Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 

àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa se subministraran diàriament i com a mínim els 

àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 

emprant a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 

L’alimentació dels estenedors es farà de manera que tinguin sempre aglomerat permanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 

mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La direcció 

d’obra podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació 

existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament dels estenedors, per 

tal de sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la 

regla, amb objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es controlarà que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d’homogeneïtat del 

material estès. 

L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de junts longitudinals. Els junts 

de treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

Abans d’iniciar els treballs el contractista haurà de construir un tram d’assaig amb una 

longitud de deu metres (10 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 

mescla. 

Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors, 

gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts la direcció d’obra decidirà la conveniència d’acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, tenint el contractista 

d’estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s’hagi presentat 

un pla d’execució sancionat per la pràctica i prèviament aprovat. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec del contractista, després de cada sèrie 

de correccions, fins a la seva acceptació definitiva. 

Les toleràncies admissibles en la granulometria respecte de la fórmula de treball seran 

(referides a la massa total dels àrids) les següents, 

 Tamisos superiors a l'UNE 2,5 tres per cent (± 3 %) 

 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 i l'UNE 80 dos per cent (± 2 %) 

 Tamís UNE 80 u per cent (± 1 %) 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula 

de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (± 0,3 %). 
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Es considerarà com a lot de control d’execució la fracció preparada diàriament i sobre ella 

es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament, 

 8 Determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació de la direcció d’obra. 

 8 Mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 

 8 Determinacions de buits per a mescles drenants. 

 8 Determinacions de gruixos. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100 %) de la indicada a l’article 

542 del PG-3/75 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim 

que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100 %), superin el noranta vuit per 

cent (98 %). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 

l’article 542. S’acceptarà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat al mencionat article; no més de dos (2) 

mesures podran presentar resultats que baixin d’allò especificat en més d’un deu per cent 

(10 %). No s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542. 

Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 

hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit i intermèdia, ni de 

15 mil·límetres (15 mm) en capes de base. 

Es mesurarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà 

de ser inferior a la teòrica. 

El gruix d’una capa no haurà de ser inferior al noranta per cent (90 %) del previst per a ella 

a la secció tipus dels plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al 

cent per cent (100 %). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d’ésser inferior al mínim previst a la secció 

tipus especificada. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm) al comprovar amb un regle de tres metres (3 m), segons la norma 

NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de Viàgraf segons la norma NLT-332/87, 

no haurà d’excedir de 5 dm
2
/hm. 

3.14.3.- Regs i tractaments superficials 

Regs d’imprimació 

La unitat d’obra inclou, 

 Preparació de la superfície existent. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Eventual extensió d’un granulat de cobertura. 
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 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur 

a terme correctament l’execució de la unitat d’obra. 

S’emprarà una dosificació d’un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m
2
) 

d’emulsió asfàltica tipus ECI, a calçades i vorals. 

L’execució de les obres es realitzarà d’acord amb les especificacions definides en l’article 

530 del PG-3/75. 

Regs d’adherència 

La unitat d’obra inclou, 

 Preparació de la superfície sobre la qual haurà d’ésser aplicat el reg. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s’efectuarà el reg està neta, sense materials 

lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d’obra corresponent. 

El subministrador del lligant hidrocarbonat proporcionarà un certificat de qualitat en el que 

figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides al present plec. 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 

metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 

durant l’estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s’acceptarà o refusarà en la seva totalitat, el reg de dos mil 

cinc-cents metres quadrats (2.500 m
2
) de calçada o voral o la fracció regada diàriament si 

aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències 

d’un 10 per cent (± 10 %) de la dotació exigida. 

Dobles tractaments superficials 

La unitat d’obra inclou, 

 Preparació de la superfície sobre la qual ha d’ésser aplicat el tractament. 

 Aplicació del lligant bituminós. 

 Extensió i piconat del granulat. 

 Segona aplicació del lligant bituminós. 

 Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

 Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

La dosificació a emprar serà la següent. 

1ª Aplicació 
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 Àrids, catorze litres per metre quadrat (14 l/m
2
) del tipus AE-20/10. 

 Lligant, un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,5 kg/m
2
) d’emulsió asfàltica 

tipus ECR-2.l 

2ª Aplicació 

 Àrids, set litres per metre quadrat (7 l/m
2
) del tipus AE-10/5. 

 Lligant, un quilogram per metre quadrat (1,0 kg/m
2
) d’emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

L’execució de les obres es realitzarà d’acord amb les indicacions definides en l’article 533 

del PG-3/75. 

 

3.15.- PINTURES 

Abans d’iniciar les operacions de pintat, el contractista realitzarà les mostres necessàries 

per la seva aprovació per la direcció d’obra. 

Tots els elements previstos en projecte es pintaran amb dues capes d’imprimació i dues 

d’acabat. 

La superfície a pintar haurà d’estar acabada tal com s’especifica en l’article corresponent 

del present plec. La seva preparació inclourà les operacions que s’indiquen. 

En primer lloc es farà una neteja amb raspat mecànic dels materials semi-adherits, 

desengreixant, polint i raspant a fons amb aspiració profunda de la pols i eliminant la 

beurada superficial i els materials polsosos procedents d’anteriors operacions. Tot seguit 

es donarà una capa d’imprimació, compatible amb les pintures utilitzades per a la resta de 

les capes. 

Fet això es polirà amb tela esmeril súper fina, prèviament a la capa intermèdia. Abans de 

donar la capa d’acabat, es farà un afinat amb paper a l’aigua. El gruix mínim de les dues 

capes d’imprimació serà de 75 micres de pel·lícula seca. 

El pintat dels paviments es farà amb poliuretà aromàtic ja pigmentat, tot en un únic envàs 

polimeritzable per la humitat ambiental. El producte contindrà el 100 % en sòlids (vehicle 

fix del component base - poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fix del component 

enduridor - isocianat basat en 4,4,4 triisociana trifenilmetà) i un 5 % de dissolvent de 

carbonat de propilè (amb punt d’inflamació > 105º). L’acabat serà d’aspecte brillant. La 

dotació mínima de la pintura desprès de l’aplicació serà de 360 g/m
2
 de residu sec. 

Tots els materials a emprar compliran amb les condicions establertes en els articles 

corresponents del present plec. 

3.16.- PLANTACIONS 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en 

col·locar al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, 

nascuda i criada en un altre lloc. 
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Els treballs de plantació comprendran el subministrament de totes les plantes, mà d’obra, 

materials i equip necessaris, així com l’execució de les operacions relacionades amb la 

mateixa. 

El transport es planificarà de manera que es redueixi al màxim el lapse de temps comprès 

entre la sortida de les plantes del viver i la seva plantació definitiva. Es tindran en compte 

les següents normes. 

 En desplaçaments llargs les plantes es protegiran de manera que no sofreixin 

dessecacions ni lesions amb especial atenció als sistemes radicals de les plantes a 

arrel nua. 

 Una vegada a peu d’obra, es plantaran el més aviat possible. En aquest sentit es 

programarà oportunament amb la direcció d’obra el nombre de plantes que es poden 

plantar al dia i el subministrament d’aquestes. 

 Les plantacions s’efectuaran durant l’època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques són 

la primavera i la tardor. En llocs de climes càlids on el factor limitatiu sigui la sequera 

estival, es plantarà a la tardor, mentre que on el factor limitant sigui el fred, es farà a la 

primavera. 

 No es permetrà la plantació en condicions de vent molt fort o de pluja, excepte 

autorització expressa de la direcció d’obra. 

Les plantes subministrades pel contractista hauran d’estar en perfecte estat i ser de les 

espècies vegetals, característiques i dimensions especificades en projecte. La direcció 

d’obra examinarà els exemplars abans de la seva plantació, primer en el viver de 

procedència i després en l’obra en el moment de la plantació, podent-les refusar, fins i tot 

després de la plantació, si no reunissin les qualitats exigides, no es trobessin en bones 

condicions fitosanitàries o les operacions de plantat no s’haguessin efectuat degudament. 

L’obertura de sots consisteix en la perforació i el mullit del subsòl per mitjà de l’excavació 

en el terreny natural de forats de forma més o menys prismàtica a on la planta hi pugui 

cabre àmpliament. Els treballs es realitzaran amb el sòl humit i amb una antelació suficient 

al moment de plantació que permeti la bona meteorització d’aquest. 

Abans de presentar la planta s’abocarà la quantitat de sòl precisa per a què, una vegada 

tapat, la terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l’arrel; es tindrà en 

compte l’assentament de la terra que pot estimar-se aproximadament en un 15 %. L’adob 

s’incorporarà en la zona pròxima a les arrels però sense que estigui en contacte amb elles. 

Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de, 

 Que a l’omplir els sots no quedin bosses d’aire entre les arrels i la terra per evitar 

podridures. 

 Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, 

tenint en compte l’alçada de la cota final per tal de que el coll de l’arbre pugui estar com 

més a prop de la superfície millor. 

 Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels. 
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Durant el moment de la plantació es prendran les precaucions necessàries per evitar cops, 

trencaments o altres danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes. 

La terra vegetal s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme de 25 cm sense trepitjar-la 

o compactar-la pel pas de maquinària o per la forma del transport. 

Una vegada reomplert el sot, es formarà un escocell per tal d’aprofitar al màxim l’aigua de 

les pluges. 

El reg s’efectuarà immediatament després a la plantació i consistirà en l’aportació del cabal 

suficient per tal que tot el clot quedi xop i el substrat de plantació resti suficientment 

assentat (35 litres per arbusts i per arbres de 2 sabes). 

El contractista realitzarà totes les operacions de manteniment, inclòs els regs necessaris, 

fins a la recepció provisional de la obra. 

En el període comprès entre la recepció provisional i la definitiva, el contractista reposarà 

immediatament cada element de jardineria que no es trobi en perfectes condicions. 

Queden exclosos d’aquesta responsabilitat els casos en què la causa del mal estat sigui 

per accident, inclemència meteorològica o força major. 

En tots els casos es tindran en compte les especificacions definides en el “Plec de 

Condicions Tècniques Particulars de Jardineria” adjunt. 

3.17.- EQUIPAMENT 

Tots els equipaments i els elements de mobiliari s’executaran tal i com s’especifica als 

plànols o, al seu defecte, segons dictamini la direcció d’obra. 

En la instal·lació d'àrees de jocs infantils es tindran en compte les especificacions definides 

en el “Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lació d’Àrees de Jocs Infantils” adjunt. 

3.18.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Compren els treballs, equips, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta 

execució tant de la instal·lació elèctrica dels espais exteriors definits en projecte, com dels 

edificis i locals previstos, tal i com es recull als plànols. 

Tots els materials a emprar, conductors, caixes, interruptors, preses de terra, quadres 

elèctrics, etc., seran de les característiques especificades als distintes articles del present 

plec, estaran homologats i compliran amb els assaigs fixats en la normativa vigent 

d’aplicació. 

3.19.- INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Les lluminàries exteriors s’instal·laran amb la inclinació prevista de forma que el seu plànol 

transversal de simetria quedi orientat en la direcció establerta. Qualsevol que sigui el 

sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula) una vegada finalitzat el 

muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de forma que no pugui girar i 

oscil·lar respecte al mateix. 

Els pals o bàculs s’ancoraran a un massís de formigó per medi de perns i placa de fixació 

lligada al fust. El seu hissat i col·locació s’efectuarà de forma que quedin perfectament 
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aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar tascons o falques per aconseguir 

el muntatge a plom definitiu. 

La unió del fust amb la plaça haurà de quedar sota el paviment terminat, una vegada 

instal·lat. La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment 

terminat serà de deu centímetres. 

L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a una placa de material aïllant i 

incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 

elements i la seva eventual substitució. 

Les connexions es realitzaran amb terminals tipus FASTON (norma UNE 20.425) 

allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que sòl existeixi una posició de 

connexió. Quan s’utilitzen làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, es connectarà 

l’arrencador de tal forma que els impulsos incideixin al contacte central de la làmpada. 

Tots els equips a emprar seran de les característiques definides al present plec, estaran 

homologats i compliran amb els assaigs fixats en la normativa vigent d’aplicació. 

En les instal·lacions d’enllumenat exterior de les obres de superfície es tindran en compte 

les especificacions definides en el “Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions 

d’Enllumenat Públic”, adjunts. 

3.20.- TANCAMENT PERIMETRAL APARCAMENT 

Malla electrosoldada modular. 

Durant la fase d’execució es realitzarà el replanteig d’alineacions i nivells, marcat de la 

situació dels muntants, obertura dels forats per a la col·locació dels muntats, col·locació 

dels muntants, abocament de formigó, aplomat i alineació dels muntants, col·locació dels 

accessoris i de la malla atirantant tot el conjunt. 

El conjunt serà monolític i es protegirà enfront a cops. 

Muret de blocs de formigó. 

Consideracions ambientals: es suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, nevi o 

existeixi vent excessiu. 

Fases d’execució: neteja i preparació de la superfície de recolzament, col·locació i aplomat 

de mires de referència i col·locació de les peces per a filades a nivell. 

El conjunt serà monolític i es protegirà l’obra recent executada font a pluges, gelades i 

temperatures extremes. S’evitarà l’actuació sobre l’element d’accions mecàniques no 

previstes en el càlcul. 

3.21.- EXECUCIÓ D’OBRES NO ESPECIFICADES 

L’execució d’unitats d’obra del projecte que no estiguin explícitament especificades al 

present plec de condicions tècniques, es farà d’acord amb l’establert per aquestes en la 

normativa vigent o, al seu defecte, amb lo que ordeni la direcció d’obra dins de la bona 

pràctica per obres similars. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 

4.1.- CONDICIONS GENERALS 

Totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran per volum, per superfície, per longitud o 

per unitat, segons s’especifica en el quadre de preus. Per a les unitats noves que puguin 

aparèixer i per a les que sigui precís la redacció d’un nou preu, s’especificarà clarament, 

en acordar-se aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, s’establirà allò que la 

pràctica o costum de la construcció recomani. 

Per qualsevol material l’amidament del qual s’hagi de realitzar en pes, el contractista haurà 

de situar en els punts que se l’indiqui les bàscules o instal·lacions necessàries, l’ús de les 

quals haurà d’ésser precedit de l'oportuna autorització. 

Si el contractista executés una quantitat més gran de qualsevol classe d’obra que la 

corresponent a les formes i mesures que figuren en plànols o les seves reformes 

autoritzades, ja sigui degut a efectuar malament la unitat, per error, per la seva 

conveniència, per alguna causa imprevista o per qualsevol altre motiu, no li serà 

d’abonament aquell excés d’obra. Si a judici de la direcció d’obra l’esmentat excés resultés 

perjudicial, el contractista tindrà l’obligació d’enderrocar l’obra fent front a totes les 

despeses originades i fer-la de nou amb les degudes dimensions. En cas que es tracti d’un 

augment excessiu que no pugui esmenar-se amb la demolició de l’obra executada, el 

contractista quedarà obligat a corregir el defecte d’acord amb les normes que dicti la 

direcció d’obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que això comporti. 

De la mateixa forma, si el contractista durant l’execució d’alguna part de l’obra fes mal bé 

altres, realitzats pel mateix o per altre contractista, haurà de reposar-les al seu estat inicial 

sense cap recàrrec i seguint les instruccions de la direcció d’obra. 

És responsabilitat del contractista la conservació de totes les obres i, per tant, la reparació 

o reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 

reuneixen les condicions exigides en el present plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 

expressament a les ordres que rebi de la direcció d’obra. Incumbeix doncs al contractista 

l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells 

que s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb 

el període de garantia. 

4.2.- PREUS UNITARIS 

Sempre que no es digui expressament altra cosa en el present plec, es consideren 

inclosos en l’import dels preus unitaris el subministrament, transport, càrrega i descàrrega, 

manipulació i l’emprament de tots els materials indispensables per a l’execució de la unitat 

d’obra corresponent. Tanmateix s’entendrà que tots els preus comprenent les despeses de 

maquinària, mà d’obra, mitjans auxiliars, eines i qualsevol operació directa o incidental 

necessària per a deixar la unitat acabada segons les condicions de l’obra i les 

prescripcions definides en aquest plec. 

La descripció dels treballs i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica 

als diferents articles del present plec i en la justificació de preus del projecte, al cas de que 
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existeixi, no és exhaustiva sinó enunciativa, per la millor comprensió dels conceptes que 

estan inclosos en la mateixa. En conseqüència en cap cas el contractista tindrà dret a 

reclamació fonamentant-se en insuficiència o en falta d’expressió explícita en els preus 

d’algun material, mitjà auxiliar o operació imprescindible per a l’execució de la unitat d’obra 

corresponent. 

Així mateix el contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o 

modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del 

replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el projecte, ja sigui per 

adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les condicions del present plec 

de condicions o per qualsevol altre motiu. 

Tots els preus unitaris fixats en el quadre de preus s’han establert tenint en compte les 

característiques reals i les condicions d’execució de l’obra a realitzar, pel que són únics 

amb independència de l’amidament de la part d’obra als que s’apliquin i que aquesta 

estigui o no definida explícitament als documents del projecte. 

La il·luminació, l’esgotament d’aigua, la ventilació, la senyalització, la vigilància, etc., 

s’hauran de tenir en servei durant tota l’obra i en tota ella, no sent objecte d’abonament 

independent al trobar-se repercutit el seu cost en els preus unitaris. 

Partides alçades 

Quan en el pressupost s’indica Partida Alçada (PA), s’entén que es pagarà la totalitat de 

l'import que hi figura, una vegada que la unitat d’obra hagi estat totalment executada i 

acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva execució. Es a dir, que la 

partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís que el contractista justifiqui les 

despeses hagudes ni, d’altra banda, s’acceptarà cap justificació per a incrementar el seu 

import. Si la Partida Alçada fos "a justificar", el contractista vindrà obligat a subministrar 

quanta documentació creies necessària la direcció d’obra per a justificar l'import dels 

treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial. 

El pressupost de l’Estudi anomenat “Seguretat i Salut” tindrà tot el caràcter de “Partida 

alçada de cobrament íntegre” abonant-se proporcionalment al termini de l’obra. 

4.3.- CONDICIONS DE TREBALL 

Tractant-se d’una obra nova, la construcció del projecte pot realitzar-se simultàniament 

amb altres treballs en la zona. En cas d’interferència entre més d’un contractista decidirà la 

direcció d’obra l’ordre de prioritat. 

En conseqüència el contractista adaptarà, sense cost addicional, el seu programa de 

treballs, els seus processos d’execució i les seves condicions d’obra, a la possible 

participació d’altres empreses en activitats distintes a les contractades, de forma simultània 

durant el desenvolupament del projecte. De la mateixa forma no es podrà exigir sobrecost 

pel fet que s’hagin de mantenir en servei de forma provisional, tant per al pas de vehicles 

com de persones, certes zones de l’obra i del Parc, en especial els caps de setmana, els 

festius i en general els dies d’obertura al públic. 
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Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda, en festiu 

o amb prolongació de jornada fora dels caps de setmana, com a conseqüència de la 

circulació de vehicles, per les condicions d’explotació i comercialització del Parc, per raons 

de seguretat dels equips i de les persones o pels motius anteriorment indicats, el 

contractista no tindrà dret a cap indemnització especial, perquè aquest sobrecost està 

inclòs en els preus unitaris ja que és intrínsec al tipus d’obra al que es refereix. 

4.4.- ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Tots els treballs i conceptes relacionats a l’article 1.5.2. “Abonament de les Obres” 

d’aquest plec, es consideraran inclosos en el contracte i la seva realització no serà objecte 

d’abonament directe. 

4.5.- TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Els enderrocs s’abonaran per aplicació del preu del quadre de preus als metres cúbics (m
3
) 

corresponents a la unitat d’obra realment executada. Les demolicions d’edificacions es 

mesuraran i abonaran pel seu volum aparent. 

La retirada de paviments de formigó, així com el repicat, sanejament o reperfilat d’obres de 

fàbrica de formigó en massa o armat, maçoneria de pedra o maó, es mesurarà i abonarà 

com a metres cúbics (m
3
) d’enderroc. 

La demolició de paviments de panots inclou la base de formigó i s’abonarà també per 

metres cúbics (m
3
). La demolició de vorades inclou la base de formigó existent i la rigola i 

es mesurarà per metres lineals (ml). 

En els elements desmuntats o retirats els preus definits al quadre de preus comprenen tots 

els treballs d’obra civil i d’anul·lació o modificació de les instal·lacions corresponents, així 

com les despeses d’emmagatzematge, manteniment i reparació dels elements 

recuperables i la seva instal·lació i connexionat final, fins a deixar-los en perfectes 

condicions de funcionament. 

La unitat (ut) de trasplantament de l’arbrat en tot el recinte de les obres compren els 

treballs precisos per a deixar completament lliures les zones d’actuació i inclou la poda, les 

proteccions necessàries i el manteniment de l’arbrat en viver autoritzat. 

En els preus indicats s’inclouen totes les operacions, apuntalaments i proteccions 

ordenades per la direcció d’obra per la seva realització, la formació de camins d’accés, el 

tall de armadures en les obres de formigó, els transports interns necessaris, així com la 

càrrega manual, transport i descàrrega en abocador o lloc d’utilització. 

Tan sol serà d’abonament al preu establert al quadre de preus, la formació dels camins 

d’accés principal definits als plànols. La resta de camins que es precisen en funció de la 

pròpia maquinaria d’obra del contractista, no seran d’abonament directe al considerarse el 

seu cost repercutit proporcionalment en els preus unitaris del projecte. 
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4.6.- EXCAVACIONS 

Les excavacions a cel obert, en desmunt, rasa o pou, en qualsevol tipus de terreny d’acord 

amb la classificació que s’estableix en el present plec, es mesuraran per metres cúbics 

(m
3
), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 

immediatament abans de començar l’excavació i els perfils teòrics de l’excavació indicats 

en plànols o, quan s’ordeni, els adoptats per la direcció d’obra que passaran a considerar-

se com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte a aquests perfils 

teòrics s’hagin produït. 

No seran d’amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions compreses en 

altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Els preus inclouen l’excavació fins les rasants definides en plànols o aquelles que indiqui la 

direcció d’obra, la formació de camins d’accés, la protecció de les canalitzacions i serveis 

afectats existents, l’escarificació, compactació i refí del fons de l’excavació o superfície de 

suport, els esgotaments i estrebacions necessàries, la càrrega manual, transport i 

descàrrega dels productes resultants a abocador o lloc d’utilització, instal·lacions, 

emmagatzematges, refí de talussos i quantes operacions, realitzades per medis mecànics 

o manuals, facin falta per una correcta execució de les obres. 

Els preus inclouen també els treballs de replanteig, anivellació i control topogràfic i quantes 

despeses s’originen per la localització d’abocadors i el pagament dels canons d’ocupació 

que fossin precisos. 

La retirada de canalitzacions i serveis afectats (llum, aigua, telèfon,, etc.) anul·lats, no serà 

objecte d’abonament independent al considerar-se el seu cost repercutit en els preus 

d’excavació. Les demolicions associades a aquests serveis afectats es mesuraran i 

abonaran en les condicions establertes en l’article corresponent del present plec. 

4.7.- TERRAPLENS I REBLERTS 

Els terraplens i reblerts localitzats d’emmacats, rases, pous, extradós de murs o qualsevol 

altra zona on quedi prescrit el seu ús, s’abonaran per aplicació dels preus corresponents 

del quadre de preus als volums mesurats en metres cúbics (m
3
) sobre perfils presos en el 

terreny i sense que puguin superar, com a màxim, els de les seccions tipus definides. Els 

volums que es derivin dels excessos en l’excavació no seran d’abonament, excepte els 

inevitables aprovats formalment per la direcció d’obra, estant obligat el contractista a 

realitzar aquests reblerts a costa seva i en les condicions establertes. 

El tipus de material a utilitzar (sòls o granular) i la seva procedència (de l’obra o de 

préstec) serà definit per la direcció d’obra, no tenint dret el contractista a reclamar 

increment de preu per la incorporació de materials de millor qualitat que els exigits. 

En els preus esmentats està inclòs la preparació del terreny o superfície de suport, la 

localització de préstecs i els cànons corresponents, la càrrega manual, transport i 

subministrament del material, la seva extensió i compactació i totes les operacions, 

realitzades per medis mecànics o manuals, que es precisen  per la completa terminació de 

la unitat d’obra. 
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No serà d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres 

unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 

 

4.8.- OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 

Les canonades de formigó i les de polivinil o polietilè que vagin soterrades s’abonaran per 

metres lineals (ml) als preus establerts en el quadre de preus, que inclouen la formació de 

la solera, el recobriment protector del tub i la part proporcional de junts, subjeccions, peces 

especials i els entroncaments amb altres canonades o a la xarxa de clavegueram existent. 

Els tubs de polivinil o polietilè que vagin penjats es mesuraran per metres lineals (ml). Als 

preus està repercutit la part proporcional de mecanismes, accessoris, fixacions, unions, 

peces especials i les connexions a la xarxa general. 

Els reblerts de material filtrant s’abonaran per metres cúbics (m
3
), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny, immediatament abans d’iniciar l’extensió i després 

de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per la 

direcció d’obra. No seran d’amidament i abonament independent aquells reblerts 

compresos en altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Els pericons i pous de registre o de pas comprenen les obres de ram de paleta 

necessàries i es mesuraran i abonaran per unitat (ut) amb independència de la seva 

profunditat. Els pous embornals s’amidaran també per unitat (ut) de pou realment construït. 

En ambdós casos els preus incloent el subministrament i col·locació del marc i de la tapa 

corresponent. 

Els interceptors s’abonaran per metre lineal (ml) de caixa totalment construïda de cada 

secció definida en projecte. El preu inclou les demolicions, tall amb radial i regularitzacions 

necessàries per a la formació de la caixa, la base d’assentament, el material d’unió i el 

formigó de recobriment i segellat, el tractament dels junts, les connexions a la xarxa de 

clavegueram i la reixa interceptora. 

4.9.- OBRES DE FORMIGÓ 

4.9.1.- Formigons 

Els reblerts de formigó es mesuraran per metres cúbics (m
3
) realment col·locats, deduïts 

dels perfils presos abans i després dels treballs. 

Els formigons armats es mesuraran per metres cúbics (m
3
), deduïts de les seccions i 

plànols del projecte. 

El preu d’abonament comprendrà, en ambdós casos, el subministrament, manipulació i 

col·locació de tots els materials necessaris, maquinaria especial, equips de bombeig i mà 

d’obra precisa per al seu correcte abocament i vibrat, tractaments superficials, formació de 

junts i pendents, neteja final i curat. 

Els formigons s’abonaran per tipus de formigó, segons els preus unitaris establerts en el 

quadre de preus. 
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Les capes de neteja i anivellació es mesuraran per metres quadrats (m
2
). 

Els elements de formigó prefabricat (bigues, taulers, impostes, etc.) s’abonaran als preus 

establerts al quadre de preus per a la unitat d’obra corresponent. 

Els preus inclouen totes les operacions, maquinaria, materials i ajudes necessàries per a 

deixar la unitat d’obra completament acabada, fabricació, transport, emmagatzematge, 

col·locació, proves de càrrega, etc. 

4.9.2.- Armadures 

Els acers en barra o malla electrosoldada es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant 

per cada diàmetre les longituds que figurin en plànols per set coma vuitanta-cinc 

quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm
3
). Aquest amidament no podrà ser 

incrementat per cap concepte, ni tan sols per les toleràncies de laminació. 

El preu d’abonament inclou el subministrament, l’elaboració, el doblegat, la col·locació, el 

lligat, les soldadures, els separadors i les pèrdues per entroncament o tall encara que 

aquestes no estiguessin previstes en els plànols. 

Les armadures s’abonaran d’acord amb el preu que figura en el quadre de preus. 

L’acer emprat com armadura als micropilots i als ancoratges, així com als elements 

prefabricats (bigues, taulers, impostes, etc.) no serà objecte d’abonament independent al 

considerar-se el seu cost repercutit al preu de la unitat corresponent. 

4.9.3.- Encofrats, estintolaments i cindris 

Les unitats referents als encofrats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m
2
) de 

superfície de formigó realment encofrada a qualsevol altura als preus definits en el quadre 

de preus. 

Els estintolaments i demés elements de sustentació necessaris, així com la preparació de 

la superfície de suport, els matavius i les operacions de desencofrat, desapuntalament i 

retirada de materials, no seran objecte d’abonament independent al considerar-se el seu 

cost inclòs en el preu de l’encofrat corresponent. 

4.9.4.- Junts d’estanquitat 

Els junts d’estanquitat, de dilatació i/o de retracció, s’amidaran i abonaran per metres 

lineals (ml) realment executats. Els preus consignats en el quadre de preus inclouen el 

subministrament i col·locació de tots els materials definits en el present plec (junts, planxes 

de poliestirè, massilles, elements de subjecció, etc.) per la unitat d’obra corresponent, així 

com la retirada posterior dels elements provisionals, el repicat de rebaves, la neteja de la 

superfície amb aigua i aire a pressió i el segellat del junt amb massilla asfàltica premollada. 

Els junts de construcció no són unitats d’abonament directe al trobar-se el seu cost 

repercutit en el preu del metre cúbic de formigó. 
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4.10.- ELEMENTS METÀL·LICS 

Els acers es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per cada element les longituds 

que figurin en plànols per set coma vuitanta-cinc quilograms per decímetre cúbic (7,85 

kg/dm
3
). 

Els preus inclouen totes les operacions manuals o mecàniques i els materials necessaris 

(perfils, angles, xapes, soldadures, ancoratges, cargols, màstics de segellament, 

imprimacions, ajudes, etc.) per una correcta execució de la unitat. 

El preu inclou el subministrament, l’elaboració, la col·locació, el lligat, les soldadures i les 

estructures de suport, encara que aquestes no estiguessin previstes en els plànols. 

Les baranes metàl·liques s’abonaran per metres lineals (ml) inclouen el preu els elements 

de fixació i ancoratge necessaris i la pintura. 

No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquells elements 

metàl·lics compresos en altres unitats d’obra com part integrant de les mateixes. 

4.11.- OBRES DE FÀBRICA 

Les fàbriques de maó ceràmic s’abonaran per metres quadrats (m
2
) realment executats. 

Les fàbriques de blocs de formigó es mesuraran per metres quadrats (m
2
), d’iguals 

característiques i gruix constant. El formigó de reblert i les armadures s’abonaran segons 

el criteri establert en l’article corresponent del present plec. 

Es deduiran els forats sempre que la seva superfície superi els dos (2) m
2
. 

Els arrebossats s’abonaran per metres quadrats (m
2
). 

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa 

realització de l’obra corresponent, especialment el rejuntat, els elements d’ancoratge a les 

estructures (flexes) i els arriostraments. 

4.12.- OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

Els treballs d’impermeabilització inclouen totes les operacions i materials definits en 

projecte, així com la preparació del suport i la protecció final del tractament. 

El criteri de mesurament i abonament és per metres quadrats (m
2
) realment executats. 

En els sistemes bicapa el conjunt de les dues làmines asfàltiques s’abonarà per metres 

quadrats (m
2
) realment executats, inclouen la preparació del suport i la capa d’imprimació. 

Els geotèxtils i les làmines separadores i anti-arrels es mesuraran per metres quadrats 

(m
2
). 

La capa de protecció amb morter de ciment Pòrtland i la de formigó armat, s’abonaran com 

obres de formigó d’acord a l’article corresponent del present plec. 

Els tractaments dels junts amb bandes d’estanquitat o segellats amb cordons 

hidroexpansius, es mesuraran per metres lineals (ml). 
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Els preus consignats en el quadre de preus inclouen tots els materials necessaris per 

deixar la unitat totalment acabada, així com la preparació prèvia de les superfícies i la 

neteja final. 

4.13.- PAVIMENTS 

Els paviments s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m
2
) de superfície realment 

executada. 

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa 

realització de l’obra corresponent, especialment la base de formigó previ, llits de sorra, 

execució de mestres, morters d’agafament, lletades adhesives, junts separadors, peces de 

remat, etc., així com la posterior neteja del paviment executat. 

Les rigoles, vorades i guals es mesuraran per metres lineals (ml). 

Els preus consignats en el quadre de preus inclouen l'anivellat i plomat, la base de formigó 

previ, l’enllatat i la neteja final. 

4.14.- AFERMATS 

4.14.1.- Tot-u artificial 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m
3
) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als plànols.  

No seran d’abonament els excessos laterals, ni els conseqüents de la compensació de 

mermes de gruixos de capes subjacents. 

4.14.2.- Mescles bituminoses 

La fabricació i posada n’obra de les mescles bituminoses en calent s’abonarà per tones (t), 

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda 

d’acord amb les seccions tipus que figuren als plànols, pel gruix menor dels dos següents, 

el definit en els plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana 

obtinguda dels assaigs de cada lot sobre la densitat de l’àrid, un cop deduït el betum a la 

mescla bituminosa.  

En el preu es consideren inclosos els treballs de preparació de la superfície existent i el 

subministrament dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament els excessos laterals. 

4.14.3.- Regs i tractaments superficials 

Els regs i tractaments superficials es mesuraran i abonaran per tones (t) obtingudes 

aplicant a l’amidament de cada llot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 

4.15.- PINTURES 

Els treballs de pintat de paraments horitzontals, verticals, inclinats o en volta es mesuraran 

i abonaran segons els metres quadrats (m
2
) realment executats. 

S’inclou en el preu totes les operacions, mitjans i materials precisos per a la completa 

realització de l’obra corresponent, especialment el tractament i neteja prèvia del suport i 
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l’aplicació de quantes capes d’imprimació, intermèdies o d’acabat estableixi l’enunciat del 

propi preu o, en el seu defecte, indiqui la direcció d’obra. 

No seran d’abonament independent aquells treballs de pintura compresos en altres unitats 

com a part integrant de les mateixes. 

4.16.- PLANTACIONS 

L’amidament i abonament de la terra vegetal es farà per metres cúbics (m
3
) realment 

executats, mesurats sobre perfils transversals.  

No seran d’abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels 

plànols o dins dels límits ordenats per la direcció d’obra. El preu inclou el tractament de la 

terra vegetal, els fertilitzants, les esmenes necessaris i la neteja final. 

La plantació s’amidarà i abonarà per unitats (ut), aplicant al nombre de plantes de cada 

espècie realment plantades en l’obra els preus definits al quadre de preus. 

En els preus es consideren inclosos el subministrament dels materials a peu d’obra, 

l’obertura manual i reompliment dels sots o forats amb els materials i forma establerts als 

plànols, la plantació i incorporació dels productes fixats al present plec (adobs, additius, 

etc.), els regs necessaris i la formació de l’escosell. 

El manteniment i reposició de les plantacions durant el període de garantia de l’obra es 

considera inclòs al preu de les unitats d’obra corresponents i en conseqüència no serà 

objecte d’abonament independentment. 

4.17.- EQUIPAMENT 

Els equipaments i els elements de mobiliari, portes, papereres, bancs, pilones, etc., 

s’amidaran i abonaran per unitats (ut) realment col·locades n’obra als preus que figuren al 

quadre de preus. Les baranes es mesuraran per metres lineals (ml). 

Als preus es consideren inclosos el subministrament dels materials, la col·locació i 

execució de la cimentació necessària, els elements de fixació i ancoratge i totes les 

operacions i mitjans precisos per a la completa realització de la unitat d’obra. 

4.18.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

En tots els casos els preus establerts en el quadre de preus inclouen totes les ajudes i 

treballs de ram de paleta necessaris per la correcta execució de la unitat d’obra 

corresponent. 

Cables i conductors 

Al preu assignat per metre lineal està inclòs el cost de totes les operacions d’adquisició, 

transport i col·locació del cable o conductor, això com la part proporcional d’unions, 

empiulaments, derivacions, terminals, connexions, fixacions, suports, etc, fins a formar una 

unitat completa. 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment instal·lats i connectats, als preus 

definits en el quadre de preus. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 120 

Conduccions 

El preu compren el subministrament i la col·locació, amb les unions, suports i fixacions 

necessàries, de les tubulars i canaletes de PVC o metàl·liques galvanitzades definides en 

projecte. 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. 

Quadres de maniobra i distribució 

S’inclou en aquest concepte els elements, degudament instal·lats, per la correcta 

maniobra, distribució, protecció i mesura de les instal·lacions. 

La unitat compren el quadre metàl·lic galvanitzat, comptadors, amperímetres, voltímetres, 

interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, cables elèctrics d’escomesa, presa de 

terra, armaris i demàs elements i components. Es mesuraran i abonaran per unitats (ut) 

degudament connectades i postes en servei. 

Altres elements 

Les caixes, piques de posta a terra, etc, es mesuraran per unitats (ut) col·locades i 

comprovades. 

4.19.- INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

L’amidament i abonament de les lluminàries i dels projectors es realitzarà per aplicació 

dels preus continguts en el quadre de preus a les unitats (ut) realment instal·lades, incloent 

les làmpades, reactàncies, difusors, així com els elements de subjecció i sustentació 

necessaris. 

Les columnes i bàculs s’abonaran per unitats (ut) col·locades. 

4.20.- TANCAMENT PERIMETRAL APARCAMENT 

Malla electrosoldada modular. 

L’amidament i abonament de la malla electrosoldada d’acer galvanitzat es farà per metres 

lineals (ml) construït segons especificacions de projecte, deduint els forats de longitud 

superiors a 1 m. 

Muret blocs de formigó. 

L’amidament i abonament del mur de blocs de formigó es farà per metre lineal (ml) 

executat segons especificacions de projecte, deduint la longitud dels forats de portes. 

4.21.- UNITATS D’OBRA NO ESPECIFICADES 

Les obres no especificades en el present plec i/o al projecte i que calgui realitzar a judici de 

la direcció d’obra, s’abonaran aplicant els preus unitaris del quadre de preus i els mateix 

criteris d’amidament definits en aquest plec per obres similars. 

Per a les unitats noves que pugessin aparèixer i per a les que sigui precís la redacció d’un 

nou preu, s’especificarà clarament, en acordar-se aquest, la manera d’abonament o, en 

altre cas, s’establirà allò que la pràctica o costum de la construcció recomani. 
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ANNEX 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’INSTAL·LACIONS                     

D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

ÍNDEX 

1. CONDICIONS GENERALS 

1.1. Objecte del plec  

1.2. Reglaments i normes  

1.3. Descripció de les obres que comprèn 

1.4. Disposicions aplicables 

1.5. Autoritat del tècnic director de l'obra 

1.6. Subcontractes 

1.7. Personal de contractista 

1.8. Programa de treball 

1.9. Replantejament de les obres 

1.10. Iniciació i prossecució de les obres 

1.11. Llibre d'obra 

1.12. Termini d'execució 

1.13. Plans de detalls de les obres 

1.14. Variacions 

1.15. Contradiccions i omissions del projecte 

1.16. Permisos i llicències 

1.17. Senyalització de les obres 

1.18. Precaució contra incendis 

1.19. Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres 

1.20. Conservació de l'entorn urbà 

1.21. Neteja final de les obres 

1.22. Recepció provisional 

1.23. Retencions 

1.24. Termini de garantia 

1.25. Recepció definitiva 

1.26. Altres condicions 

2. CONDICIONS DELS MATERIALS 

2.1. Control dels materials 

2.1.1. Condicions generals dels materials de l'obra civil 

2.1.2. Condicions generals dels materials d'enllumenat públic 
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2.1.3. Normalització 

2.2. Condicions específiques dels materials d’obra civil 

2.2.1. Formigons hidràulics 

2.2.2. Morters de ciment 

2.2.3. Rajoles massisses 

2.2.4. Arena 

2.2.5. Materials pel farciment de rases 

2.2.6. Acer ordinari a emprar en armadures 

2.2.6.1. Barres per a formigó armat 

2.2.6.2. Perfils laminats 

2.2.7. Encofrats 

2.3. Condicions específiques dels materials d’enllumenat 

2.3.1. Perns d'ancoratge 

2.3.2. Tapes i marc per a arquetes 

2.3.3. Tubulars per a canalització 

2.3.3.1. Tub de clorur de polivinil o polietilè 

2.3.4. Rajoles, totxos i peces ceràmiques 

2.3.5. Conductors 

2.3.6. Portalàmpades 

2.3.7. Automatismes d'encesa 

2.3.7.1. Cèl·lules fotoelèctriques 

2.3.7.2. Programador astronòmic 

2.3.7.3. Sistemes de control centralitzat 

2.3.8. Caixa de maniobra 

2.3.8.1. Caixa per a instal·lar sobre suport d'enllumenat 

2.3.8.2. Armaris de maniobra 

2.3.8.3. Aparells per a la reducció de flux en capçalera 

2.3.9. Suports 

2.3.9.1. Braços metàl·lics 

2.3.9.2. Pal petit metàl·lic 

2.3.9.3. Pals de fusta 

2.3.9.4. Pals i columnes gran altura 

2.3.9.5. Bàculs i columnes metàl·liques 

2.3.9.6. Suports de fosa de ferro 

2-3.9.7. Suports d'acer inoxidable 

2-3.9.8. Suports d'alumini 

2.3.10. Lluminàries 
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2.3.10.1. Lluminàries de tipus vial 

2.3.10.2. Lluminàries tipus jardí 

2.3.10.3. Borns baixos i balises 

2.3.10.4. Projectors 

2.3.11. Equips làmpades de descàrrega 

2.3.11.1. Equips de vapor de mercuri 

2.3.11.2. Equips de làmpades de vapor de sodi alta pressió 

2.3.11.3. Condensadors 

2.3.11.4. Equips complets estancs 

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1. Condicions específiques de l’obra civil 

3.1.1. Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs 

3.1.2. Reposició de paviment en calçada 

3.1.3. Canalització amb protecció de tub i terra garbellada 

3.1.4. Canalització amb dos tubs formigonats en encreuament de calçada 

3.1.5. Arquetes de registre 

3.1.5.1. Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm 

3.1.5.2. Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm 

3.1.5.3. Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm 

3.1.6. Fonaments 

3.1.6.1. Fonaments per a columnes fins a 6 m d'altura 

3.1.6.2. Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m d'altura 

3.1.6.3. Fonaments per a columna o bàculs de 10, 11 i 12 m d'altura 

3.1.6.4. Fonaments per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m d'altura 

3.1.6.5. Fonaments especials 

3.2. Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques 

3.2.1. Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets 

3.2.2. Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 

3.2.3. Estès de cables subterranis 

3.2.4. Línia equipotencial de terra 

3.3. Condicions específiques de les instal·lacions 

3.3.1. Preses de terra independents 

3.3.2. Enllaços i connexions 

3.3.3. Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries 

3.3.4. Fixació de braços 

3.3.5. Instal·lació de pal petit metàl·lic 
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3.3.6. Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó 

3.3.7. Instal·lació interior 

3.3.7.1. Equip 

3.3.7.2. Muntatge interior 

3.3.7.3. Caixa portafusibles 

3.3.7.4. Presa de terra 

3.3.7.5. Fusibles 

3.3.7.6. Normalització 

3.3.8. Instal·lació d'equips en les lluminàries 

3.3.9. Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 

3.3.9.1. Equip 

3.3.9.2. Fusibles 

3.3.9.3. Normalització 

3.3.10. Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica 
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1. CONDICIONS GENERALS 

1.1. Objecte del plec 

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i 

els seus materials, integrants en l'execució de les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic 

definides en el Projecte. 

Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de 

bon funcionament de tots els elements integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, 

assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels 

projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als 

mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús considerat normal en aquest tipus 

d'instal·lacions. 

També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i 

dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats per la direcció d’obra, així com la 

forma i entitat que hagi d'efectuar aquests. 

Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el 

cas que la direcció d’obra així ho exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel 

fabricant, subministrador o contractista dels mateixos i en els quals s'indicarà la marca del 

fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a 

les que han estat sotmesos i que es consideren com representatius dels mateixos. 

Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i 

els de Normalització que siguin exigibles oficialment. 

Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la direcció 

d’obra, les realitzarà el Laboratori indicat per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà 

els corresponents informes tècnics dels mateixos. 

Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del 

contractista. 

1.2. Reglaments i normes 

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, 

realització de les obres i assaigs dels elements integrants de les instal·lacions d'enllumenat 

públic, seran els següents, 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm. 

224 de 18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). 

- Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia. Decret de 12 

de març de 1954 (BOE de 15/10/54). 

- Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851. 

- Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932. 

- Normes UNE. 
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- Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115. 

- Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del 

Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001. 

- Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

- Real Decreto 401/1989 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes. 

- Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

- Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment 

1.3. Descripció de les obres que comprèn 

Les obres objecte del present plec de condicions són les anteriorment esmentades i que es 

descriuen a continuació, en general amb expressió de les seves característiques especials. 

A) Instal·lació i muntatge dels punts de llum 

Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus 

equips elèctrics necessaris, incloent làmpades, reactàncies, condensadors i la resta 

d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de 

fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació. 

B) Xarxa de distribució 

En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o 

tubulars preparades a l'efecte en els casos d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació 

d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-ne els 

dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les 

connexions i suports corresponents. 

C) Connexions i Quadres de Control 

Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra 

d'encesa i apagada, així com la necessària protecció dels elements elèctrics de la xarxa i 

seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports 

d'equips de comptatge i mesures. 

D) Prova de posada a punt de la instal·lació 

Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les 

instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per a assegurar la 

posada a punt del sistema d'enllumenat. 

1.4. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions contingudes en aquest plec, seran d'aplicació en tot el que 

especifica ell, les següents, 

- Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament. 
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- Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de 

l’obra. 

El contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les 

relacions laborals, en vigor o que d'ara endavant es dictin. 

1.5. Autoritat del tècnic director de l’obra 

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal 

respecte d'això, la lliure designació de la qual comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans 

d'iniciar-la. 

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que 

delegui i al Secretari o funcionaris que aquest designi i la facultativa al tècnic amb titulació 

professional adequada i suficient que ostenti la direcció d’obra. 

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les 

comprovacions que estimi del cas i tanmateix podrà demanar la presentació de documents 

justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament 

de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar 

les seves qualitats i característiques. 

La direcció d’obra, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà 

especialment els següents, 

A) Facilitar al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva 

execució. 

B) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, 

desenvolupament del mateix d'acord amb el projecte, sistema general de treball, etapes o 

terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica i pràctica del 

mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici. 

C) Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació 

al curs de les obres, determinar les anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els 

materials inadequats o imperfectes. 

D) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial 

de l'obra per termini no superior a vuit dies o proposar major termini quan s'aconselli per 

circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner de la ciutat, 

naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies 

meteorològiques. 

E) Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del 

contractista al respecte. 

F) Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva 

adequació a la naturalesa del terreny. 

G) Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el Projecte, durant la seva 

execució, per l'estat, naturalesa o accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o 
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per la dels materials disponibles. 

H) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense 

minvar la seva perfecció. 

I) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i 

senyes del fabricant a qui l'hagi encomanat, si és procedent, l'adjudicatari. 

J) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el 

Projecte, oferta del contractista o acord d'adjudicació. 

K) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per això el contractista 

haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

L) Acreditar al contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents 

del contracte. 

LL) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes 

legals establertes. 

M) El contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel 

normal compliment de les funcions que se l’hi ha encomanat. 

1.6. Subcontractes 

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars 

necessàries per a la realització i determinació de l'obra de conformitat al Projecte. 

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica 

conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de la propietat, en els drets d'aquell, ni 

relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament 

del programa i terminis de l'obra, per mitjà de les relacions de treball o vincle professional 

establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb 

indemnitat de l'Ajuntament. 

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i 

previsió laboral afecten inexcusablement el contractista i el seu incompliment, a banda de 

la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte. 

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió 

adequada i l’autorització d'aquesta per part de la direcció d’obra. 

1.7. Personal de contractista 

El contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va 

comprometre en el moment de la licitació. 

La direcció d’obra podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de contractista, 

per motius de falta d'obediència i respecte o per una altra causa d'actes que comprometin 

la marxa dels treballs. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 129 

El contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén  que no hi ha 

motiu fundat per a l’esmentada prohibició. 

1.8. Programa de treball 

En les obres que a criteri de la direcció d’obra el requereixi i abans del començament 

d'aquests, el contractista sotmetrà a l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb 

especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats d'obra. 

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest plec i adquirirà, per tant, caràcter 

contractual. 

El contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es 

compromet a realitzar en cada una de les etapes del Pla. 

1.9. Replantejament de les obres 

Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el 

terreny, estenent-se acta firmada per ambdues parts i durant l'execució es realitzaran els 

replantejaments parcials que interessen al contractista o a la direcció d’obra, un i altres a 

les seves costes i amb responsabilitat tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas 

en què aquests ens ho hagi requerit. 

1.10. Iniciació i prossecució de les obres 

Després de firmat per ambdues parts el contracte, el contractista haurà de començar les 

obres dins del termini assenyalat. 

Sent el temps un dels elements del contracte, el contractista prosseguirà l'obra amb la 

major diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que asseguren el seu 

acabament no més tard de la data establerta a l'efecte o a la data a què s'hagi ampliat el 

temps estipulat per a l’acabament. 

1.11. Llibre d’obra 

Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades i romandrà en l'obra mentre duri la 

mateixa. En ell s'anotaran totes les variacions i modificacions que sorgeixin durant el 

desenvolupament de l'obra. 

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i 

firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se en el mateix la pàgina i corresponent 

referència del llibre d'obra. 

1.12. Termini d’execució 

El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, 

de la Memòria del corresponent Projecte. 

1.13. Plans de detalls de les obres 

El contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a 

l'execució de les obres contractades. 

1.14. Variacions 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 130 

S'entendran compreses en l'objecte del contracte les modificacions parcials o els 

complements d'obres o subministraments que la direcció d’obra determini o que segons el 

parer de la mateixa serien necessàries per causes no previstes, dins dels límits autoritzats, 

per mitjà de les rectificacions adequades o "reformes" del Projecte. 

1.15. Contradiccions i omissions del projecte 

El que menciona el plec de condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser 

executat com si estigués exposat en aquests dos documents. 

En cas de contradicció entre els plànols i el plec, prevaldrà el que prescriu aquest últim. 

Les omissions en els plànols i plecs de condicions o les descripcions errònies dels detalls 

de l'obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 

plànols i plec de condicions i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no 

eximeixen el contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser executats com si hagués estat 

completa i correctament especificat en els plànols i plec de condicions. 

1.16. Permisos i llicències 

El contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries 

per a l'execució de les obres, corrent al seu càrrec la confecció de tots els documents 

(projecte, certificat i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació, 

davant dels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el 

Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en 

marxa necessàries. 

Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin 

totalment complimentats. 

1.17. Senyalització de les obres 

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, 

per mitjà de tanques o altres elements anàlegs de característiques aprovades pels serveis 

tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball. 

Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a 

lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tal com piles de runes, materials per a la 

reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui 

necessari es col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les 

ordenances vigents. 

1.18.  Precaució contraincendis 

El contractista haurà d'atenir-se a les disposicions vigents per a la previsió i control de 

l'incendi. 

En tot cas adoptarà les mesures necessàries perquè no s'encenguin focs innecessaris i 

serà responsable de la propagació dels què es requereixin  per a l'execució de les obres, 

així com dels danys i perjudicis que per tal motiu es produeixin. 
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1.19. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 

servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 

personal al seu càrrec o una deficient organització de les obres. 

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 

materials o treballs incorrectes. 

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de 

manera immediata, previ avís als mateixos i d'acord a les seves instruccions. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 

adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu 

càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis 

causats, en qualsevol forma acceptable. 

Tanmateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les obres, havent de donar immediatament compte de les 

troballes a la direcció d’obra de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia. 

1.20. Conservació de l’entorn urbà 

El contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions 

i instal·lacions que necessiti realitzar per a l'execució del contracte, sobre l'estètica i 

l'entorn de les zones en què es troben les obres. 

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que 

puguin ser danyats durant les obres, perquè siguin degudament protegides per evitar 

possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa. 

1.21. Neteja final de les obres 

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis 

construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i els llocs 

del seu emplaçament restaurats de forma original. 

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d'acord amb el paisatge circulant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no seran objecte 

d'abonaments a banda per la seva realització. 

1.22. Recepció de les obres 

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les 

mateixes, es procedirà a la presentació en l'Ajuntament, del certificat i projecte de 

legalització subscrit per la direcció d’obra, que podrà sol·licitar la col·laboració d'un 

laboratori oficial i visat pel Col·legi Oficial corresponent, dels resultats obtinguts, entre 

altres, amb les següents proves, 
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- Caigudes de tensió. 

- Equilibri de càrregues. 

- Mesures d'aïllament. 

- Mesures de terres. 

- Mesures de factor potència. 

- Mesures luminotècniques. 

- Comprovació de la separació entre punts de llum. 

- Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curts circuits. 

- Comprovació de les connexions. 

- Verticalitat dels suports. 

- Anivellació de punts de llum. 

- Comprovació protecció contactes directes i indirectes. 

- Comprovació tret de diferencials. 

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments. 

Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota 

índole es consideri necessari siguin realitzades pels Laboratoris i Serveis Tècnics 

Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics 

Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats. 

Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius 

en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions Complementàries del 

mateix. 

Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions 

necessàries, perquè les instal·lacions es trobin en perfectes condicions i les obres de les 

quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament. 

Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà 

requerir al sol·licitant una liquidació de les obres, realitzada amb els preus unitaris que 

figuren en el Projecte. 

Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions 

d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran 

representants del contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que 

subscriuran la seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les 

Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament. 

Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el contractista lliurarà els 

documents acreditatius del compliment de les disposicions previstes en la Llei 6/2001, en 

quant a rendiments i FHS de les lluminàries i el Real Decreto 401/1989, sobre homologació 

de suports. 

1.23. Retencions 
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A tots els certificats d'obra se'ls podrà descomptar fins a un deu per cent en concepte de 

Retenció, liquidant-se aquestes quantitats una vegada transcorregut el termini de garantia i 

efectuada la Recepció Definitiva. 

1.24. Termini de garantia 

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte 

que el Plec de Clàusules Administratives fixi un termini superior, durant el qual el 

contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de 

funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o 

sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se. 

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades 

per compte de l’Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes, de les retencions 

assenyalades en l'art. 1.25. 

1.25. Recepció definitiva 

Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les 

instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements 

integrants de la mateixa. 

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció 

Provisional, comprovant-se els resultats de les mateixes. 

Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una 

visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics 

Municipals, als que acompanyaran representants del contractista, del Servei de 

Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les 

instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat en una còpia de l'Acta de Recepció 

Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament. 

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es 

responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les mateixes, l'empresa 

concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels 

Serveis Tècnics Municipals. 

1.26. Altres condicions 

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de 

mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol altre ordre que siguin 

aplicables a les obres que es van a executar. 

El present plec de condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç 

tecnològic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals i el funcionament de les 

instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics 

Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en 

la legislació vigent. 

Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat 

públic que es puguin contenir en disposicions i Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen 
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al que disposa el present plec de condicions. 
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2. CONDICIONS DELS MATERIALS 

2.1. Control previ dels materials 

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest plec, hauran de ser de 

primera qualitat i completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb 

caràcter de mostra o experimental. 

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista 

presentarà a la direcció d’obra, els catàlegs, cartes mostres, etc., que es relacionen en la 

recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament 

hagin estat acceptats per la direcció d’obra. 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la  

direcció d’obra encara després de col·locats, si no complissin les condicions exigides en 

aquest plec de condicions, havent de ser reemplaçats pel contractista, per altres que 

compleixin amb les qualitats exigides. 

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat 

s'ordenin per la direcció d’obra, encara que aquestes no estiguin indicades en aquest plec, 

les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la direcció d’obra, sent 

les despeses ocasionades per compte del contractista. 

2.1.1. Condicions generals dels materials de l'obra civil 

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest Projecte hauran de complir les 

especificacions que s'indiquen particularment per a cada u d'ells en els articles d'aquest 

plec. 

Independentment d'aquestes especificacions, la direcció d’obra està facultada per a 

ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per a la millor 

definició de les característiques dels materials emprats. 

2.1.2. Condicions generals dels materials d'enllumenat públic 

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest plec de condicions, 

hauran de ser de qualitat i a ser possibles models normalitzats per aquest Excm. 

Ajuntament o intercanviables amb models instal·lats normalment. 

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la direcció d’obra, les quals 

s'executaran en els Laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents materials a 

emprar el següent control previ, 

Làmpades i equips 

El contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa: 

- Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les 

característiques més importants i el flux lluminós i una mostra a presentar. 

- Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de 

reunir les reactàncies que aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant no sols 
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la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència a la 

humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se 

per a efectuar les comprovacions corresponents. 

Quadre d'Enllumenat Públic 

El contractista presentarà a la direcció d’obra un esquema unipolar del quadre 

d'enllumenat, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter 

tècnic d'aquests aparells amb indicació dels tipus que es van a utilitzar. 

Cables 

Informar per escrit a la direcció d’obra del nom del fabricant dels conductors, tensions de 

servei, seccions i lliurament d'una mostra dels mateixos. 

Suports 

Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i 

pes del suport amb la seva tolerància, que pretén instal·lar. 

En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als 

del Projecte. 

A petició del contractista, la direcció d’obra podrà canviar el tipus de suport, sempre que 

siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. 

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989 i, en tot cas, complimentant 

el REBT2002, ITC BT 09. 

Lluminàries 

Abans de ser acceptades per la direcció d’obra els tipus de lluminàries a instal·lar, serà 

necessari la presentació pel contractista de, 

- Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques. 

- Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial). 

- Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori. 

- Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ Norma UNE 60598. 

- Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic. 

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en 

dos exemplars, reservant-se una d'aquestes documentacions la direcció d’obra i lliurant 

l'altra al Departament d'Enllumenat. 

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel contractista no reunissin 

al parer de la direcció d’obra suficient garantia i aquests materials siguin fabricats per més 

d'un fabricant, es podrà exigir al contractista, la presentació d'una proposta de tres 

marques que compleixin amb el plec de condicions, entre les quals la direcció d’obra triarà 

la més adequada. 

2.1.3. Normalització 
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Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat 

pels Serveis Tècnics Municipals o, si és procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense 

necessitat d'operacions o elements accessoris. 

2.2. Condicions específiques dels materials d’obra civil 

2.2.1. Formigons hidràulics 

Definició 

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

aigua, àrid fi i àrid gros i eventualment productes d'addició que, en forjar i endurir 

adquireixen una notable resistència. 

Materials 

Tots els materials emprats hauran de complir, a banda de les condicions assenyalades en 

aquest plec, la Instrucció EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”, Real  Decret 

1247/2008 de 18 de juliol, BOE núm. 35176 de 22 d’agost de 2008. 

Tipus de formigó i dosificacions 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra i d'acord amb la resistència exigida  

als 28 dies de proveta cilíndrica de 15 cm. de diàmetre i 30 cm. d'altura, s'estableixen els 

dos tipus de formigó següent, 

- Formigó HA-25/B/20/IIa, pel formigonat d'arquetes de registre, fonaments i reposició de 

paviments en calçada. 

- Formigó HM-20/P/20/I, pel formigonat de tubulars. 

Aquests formigons podran ser dosificats a l'obra sempre que la seva execució sigui 

correcta i el volum d'obra a realitzar l'aconselli. Per a volums d'obra igual o superior a 3 m
3
 

de formigó, és preferible de centrals formigoneres. 

2.2.2. Morters de ciment 

Definició 

Massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun producte 

d'addició per a millorar les seves propietats, la utilització de les quals haurà d'haver estat 

prèviament aprovada per la direcció d’obra. 

Materials 

Àrid fi. Es defineix com àrid fi a emprar en morters, al material granular compost per 

partícules dures i resistents, del qual passa pel tamís UNE 5 un mínim del 90%. 

Ciment. Els mateixos empleats per a l'execució del formigó. 

Aigua. Els mateixos empleats per a formigons. 

Tipus i dosificacions 

Per a la seva utilització en les diverses classes d'obres, s'estableixen els següents tipus i 

dosificacions de morters de ciment Pòrtland. 
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- MCP-2 per a encofrats i enlluïts 

Dosificació per m
3
 

 0,883 d'àrid fi 

 0,265 d'aigua 

 600 Kg. de ciment Pòrtland 

- MCP-5 per a fàbrica de rajoles i maçoneria ordinària 

Dosificació per m
3
 

 1,100 d'àrid fi 

 0,255 d'aigua 

 250 Kg. de ciment Pòrtland 

Fabricació del morter 

La mescla es pastarà a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre superfície 

impermeable. 

El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins a aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària perquè, una vegada 

batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 

Només es fabricarà el morter precís per a la seva aplicació immediata, rebutjant-se tot 

aquell que hagi començat a forjar i el que no hagi estat emprat dins del quaranta-cinc 

minuts que segueixen al seu pastat. 

2.2.3. Rajoles massisses 

Definició 

Es defineix com a rajola massissa, les rajoles premsades d'argila cuita, en forma de 

paral·lelepípede rectangular, en els que es permeten perforacions paral·leles a una aresta, 

de volum total no superior al 10 % del total aparent o rebaixat en el gruix, sempre que 

aquest es mantingui íntegre en el seu ample mínim de 2 cm d'una soga i dels dos través, 

que l'àrea rebaixada sigui menor del 40 % de la total i que el gruix mínim sigui menor a 1/3 

del nominal. 

Condicions generals 

Hauran de complir les següents condicions, 

Ser homogenis de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar sense 

desperfectes, una pressió de 200 kp/cm². 

Mancar de taques, eflorescència, cremats, esquerdes coqueres, plànols d'exfoliació i 

matèries estranyes, que puguin disminuir la seva resistència i durada. 

Donaran un so clar en ser colpejats amb un martell i seran inalterables a l'aigua. 

Tenir prou adherència als morters. 
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Formes i dimensions 

Les rajoles massisses estaran perfectament emmotllades i presentaran arestes vives i 

cares planes, sense imperfeccions ni esvorancs aparents. 

Excepte especificacions en contrari en els plànols, les seves dimensions seran les 

següents, 

- Rajola massissa (totxo) 

 29 cm de soga 

 14 cm de través 

   5 cm de gruix 

- Rajola de soga 

 29 cm de soga 

 14 cm de través 

   4 cm de gruix 

S'acceptaran en més o menys de fins a 5 mm en la seva soga, de 4 mm en el seu través i 

només 2 mm en el seu gruix, com a desviació màxima de la línia recta, s'admetrà en totes 

les arestes o diagonal superior a 11,5 cm la de 3 mm i de 2 mm en les inferiors. 

Absorció de l'aigua 

La seva capacitat d'absorció serà inferior al 14 % en pes, després d'un dia d'immersió. 

2.2.4. Arena 

S'utilitzarà únicament arena de riu, que haurà de complir les mateixes condicions que les 

mateixes en general pels àrids en l'article anterior. 

L'arena tindrà menys del 5 % del volum inferior a 0,15 mm pels formigons impermeables, 

complint en l'interval marcat per aquests límits les condicions de composició 

granulomètriques determinades per a l'àrid general. 

La humitat superficial de l'arena haurà de romandre constant, almenys durant cada jornada 

de treball, devent el contractista prendre les disposicions necessàries per a aconseguir-lo, 

així com els mitjans per a poder determinar a l'obra el seu valor d'una manera ràpida i 

eficient. 

2.2.5. Materials pel farciment de rases 

Els materials a emprar seran sòls o materials locals trets de la mateixa excavació de la 

rasa, sempre que compleixin les condicions que a continuació es concreten. 

No contindran elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i la fracció 

retinguda pel tamís UNE 0,080 serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu 

límit líquid serà menor de quaranta (LL  40). La densitat màxima corresponent a l’assaig 

proctor normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre 

cúbic (1.750 kg/dm
3
) i el seu índex C.B.R. serà superior a deu (10), amb un inflament en dit 
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assaig menor del dos per cent (2 %). El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’un 

per cent (1 %). 

Per a la coronació dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir 

materials seleccionats (art. 330 del PG-3/75) amb un C.B.R.  20, definit segons la norma 

NLT-111/78. 

2.2.6. Acer ordinari a emprar en armadures 

2.2.6.1. Barres per a formigó armat 

S’empraran acers B-500 S amb una càrrega unitària de trencament no menor de cinc mil 

sis-cents quiloponds per centímetre quadrat (5.600 kp/cm
2
) i un límit elàstic major de cinc 

mil cent quiloponds per centímetre quadrat (5.100 kp/cm
2
). 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i 

doblegat i les toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la 

instrucció EHE-08. 

La direcció d’obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat 

emes per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l’acer a utilitzar. 

Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els plànols o al seu 

defecte les quals determini la direcció d’obra. 

2.2.6.2. Perfils laminats 

Els perfils i laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els 

seus elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació 

respectiva, les  

condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código 

Técnico de la Edificación”. 

S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un 

límit elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 Mpa). 

També es podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major 

de tres-cents cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 Mpa). 

Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la 

seva secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 

2.2.7. Encofrats 

Element de fusta, metàl·lic o material anàleg destinat a servir de motlle per a l'execució 

d'obres de formigó, morter o similar. 

Materials 

Els encofrats seran de fusta, metàl·lics o de qualsevol altre material aprovat per la direcció 

d’obra. 

Característiques generals 

Els encofrats, qualsevol que sigui el material del que estiguin fets han de reunir anàlogues 
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condicions d'eficàcia. 

Seran prou extensos per a impedir pèrdues apreciables de lletada, donat el mode de 

compactació previst. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de proveir la  

resistència i rigidesa necessària perquè, durant l'enduriment del formigó, no es produeixin 

esforços anormals ni desplaçaments. 

Les cares interiors dels encofrats han de ser de tal manera que els parapets de formigó no 

presentin bombeigs, relleus ni rebaixes. 

En els encofrats de fusta, els junts entre les distintes taules han de permetre l'entumiment 

de dites taules, sense deixar escapar la lletada del ciment, durant el formigonat. 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes aplicats a ells, no contindran 

substàncies nocives pel formigó. 

Execució 

Els encofrats de fusta s'humectaran per evitar l'absorció de l'aigua de pastat del formigó. 

La direcció d’obra podrà autoritzar la utilització de tipus i tècniques especials els resultats 

dels quals hagin estat sancionats per la pràctica. 

A fi de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, podrà fer-se ús 

de desencofrats prenent les precaucions pertinents. 

Recepció 

No s'autoritzaran aquells encofrats que presenten restes de pastades antigues en les 

seves cares interiors i es rebutjaran aquelles peces de formigó que no presentin l'aspecte 

requerit. 

2.3. Condicions específiques dels materials d’enllumenat 

2.3.1. Perns d'ancoratge 

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció compresa entre 

3.700 i 4.500 kp./cm², allargament 26 % i límit elàstic mínim de 2.400 kp./cm². 

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud 

igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el 

diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes. 

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un 

certificat de la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern 

convencional. 

2.3.2. Tapes i marc per a arquetes 

Construïdes de fosa de ferro, injecció d'alumini o PVC. 

La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm i per la cara interior, 

proveïda  
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de nervis per a una major resistència. Incorporarà l'escut de la Ciutat i les lletres E.P. o bé 

Enllumenat Públic. 

El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou 

dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. 

Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 kg les situades en les 

voreres i passos de vianants i de 5.000 kg les situades en la calçada. 

Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte. 

Les dimensions útils normalitzades són, 

a) 400 x 400 mm 

b) 600 x 600 mm 

2.3.3. Tubulars per a canalització 

2.3.3.1. Tub de polietilè 

Estaran fabricats en polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i 

corrugada exterior, unides per termofusió. 

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm d'exterior i 78 mm interior o 110 

mm d'exterior i 95 mm interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. 

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 kg serà pel tub de 90 mm de 20 J per a 

una altura de 400 mm i pel tub de 110 mm de 28 J per a una altura de 570 mm. 

Complirà la norma EN-50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data 

de fabricació. 

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la direcció d’obra pel seu 

examen. 

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C. 

2.3.4. Rajoles, totxos i peces ceràmiques de massa d'argila cuita 

Tindran forma i mida regular, arestes vives i cares planes i seran de color uniforme. Seran 

de massa homogènia, gra fi i mancaran de pinyols, fenedures, esquerdes o buits. 

Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s'ensorraran amb facilitat a 

l'enfrontament ni seran gèlids. Donaran sons metàl·lics a percussió. No seran fràgils i 

oferiran facilitats pel tall. 

Resistència mínima a la compressió, 200 kp/cm². 

Absorció, submergits en aigua el pes d'aquests no ha d'augmentar més de 15 %. 

2.3.5. Conductors 

Procedència 

Seran subministrats per casa de coneguda solvència en el mercat. 
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Característiques i tipus 

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb 

les Normes UNE 21011 i 21064. 

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran 

flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de seccions 1,5, 2,5 i 4 

mm
2
 segons  

Norma UNE 21022. 

Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels 

següents tipus segons el tipus de canalització. 

A) Canalització subterrània 

Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció  

mínima 4 x 6 mm
2
 segons Norma UNE 21029. 

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes 

Únicament tipus RV-0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm
2
 s/ UNE 21029. 

C) Canalització aèria sobre suports 

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció  

mínima 4 x 6 mm
2
 s/n UNE 21030. 

D) Safates 

En casos especials com túnels i galeries de serveis es podrà estendre el cable sobre 

safates que podran ser de material plàstic o metàl·liques. 

En el cas de ser de material plàstic hauran d'estar construïdes en material aïllant, 

autoextingible i indeformable. 

Si és metàl·lica haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació s’haurà de 

preveure sense connexió al circuit de posada a terra. 

En aquests dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements 

i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. 

2.3.6. Portalàmpades 

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a 

cables d'alimentació per cargol i amb dispositiu de seguretat per evitar que es descargoli la 

làmpada per vibració, d'acord amb Normes UNE 20397-76. 

Rosques normalitzades, per a casquet E-27 i E-40. 

Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la Norma UNE que li sigui d’aplicació 

2.3.7. Automatismes d'encesa 

Podran estar constituïts per, 

2.3.7.1. Cèl·lules fotoelèctriques 
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Generalment estaran compostes per cèl·lules fotoconductives, que tenen la propietat de 

minvar la resistència en rebre la llum. Inclourà l'aparell, uns contactes que tanquin o obrin 

un circuit constituint l'interruptor, que haurà d'estar compensat contra els canvis de 

temperatura. La sensibilitat no variarà en els canvis de temperatura, se subministraran 

normalment ajustats per a una il·luminació d'uns 50 lux, encara que s'haurà de poder variar 

amb facilitat. 

La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició 

meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat a prova de xocs (calamarsa) i 

vibracions. Haurà d'estar protegida contra sobretensions. 

El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la 

connexió o desconnexió en cas de variacions momentànies de llum. 

Capacitat mínima de l'encesa 1000 W amb làmpada d'incandescència. 

2.3.7.2. Programador astronòmic 

Haurà d'ajustar-se a les condicions de latitud ilLongitud de la Ciutat. 

Hauran de permetre l'avenç i retard de l'hora d'encesa i apagada. 

Hauran d'estar previstos per poder-se programar l'encesa i apagada d'un segon circuit. 

Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN. 

Estarà dotat d'una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense pèrdua de 

la programació. 

La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia. 

Haurà de programar-se mitjançant un dispositiu extern a l'aparell sense que aquest disposi 

de botoner de programació, o be pugui anul·lar-se. 

2.3.7.3. Sistemes de control centralitzat 

2.3.7.3.1. Actuador local 

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes. 

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, 

comprovació i modificació de dades i visualització de les mesures de paràmetres elèctrics 

en la pròpia escomesa. 

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes, 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora 

d'hivern/ estiu. Possibilitat de correcció de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. 

Reserva de marxa 10 anys. 

- 3 Relès de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a 

hores fixes, 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa 

i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de 
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funcionament. 

- 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de a) de desconnexions 

de les proteccions, b) selector de funcionament manual, 0, automàtic, c) accionament 

de fotocèl·lula, etc. 

- 1 Entrada analògica 4 - 20 mA lliure. 

- Registres, Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com registres de mesures 

elèctriques, alarmes o esdeveniments, etc. 

- 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio. 

- 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema 

de control. 

- Muntatge en rail DIN 35 mm. 

2.3.7.3.2. Sistema de transmissió 

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la direcció d’obra i 

podran ser via cable en bucle local, via ràdio a través de la xarxa pròpia o via telefònica per 

mitjà d'una connexió amb la RTC o GSM, a través del corresponent mòdem. 

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-módem per a transmissió de dades del 

tipus homologat per l’Ajuntament. 

L'equip ràdio-módem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font 

d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de l'actuador local. 

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades. 

Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de 

transmissió serà de 2400 bps amb alta capacitat de commutació. 

La potència de sortida serà de 2 W. estàndard. 

L'equip ràdio-módem es  complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el 

seu cable de connexió, per a muntatge en la coberta del quadre, o antena directiva 

col·locada en una columna d'enllumenat. 

2.3.8. Caixa de maniobra 

2.3.8.1. Caixa per a instal·lar sobre suport d'enllumenat o sobre façana 

Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de doble 

aïllament amb tancaments per mitjà de cargol de cap triangular i frontisses interiors de 

material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a les 

caixes. 

En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen a l’esquema elèctric amb els 

seus corresponents calibres. 

Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que 

impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les caixes quedin obertes, 
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l’esmentada tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització dels mecanismes. 

La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l'entrada i 

sortida de cables segons norma UNE 20343. 

Tots els elements de subjecció de l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol 

material inoxidable, inclús cargol. Compliran les normes I.P.547. Disposaran d'airejadors 

que permetin el pas de l'aire, però no el de partícules i insectes. 

En l'interior de la caixa es fixa de forma permanent i degudament protegida una taula amb 

les característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres i un 

esquema del quadre. 

Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas. 

Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la Norma UNE corresponent: 

- Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347. 

- Per a contactors la 20109. 

- Per a interruptors de I defecte la 20383. 

- Per a fusibles la 21103. 

Les dimensions dels diferents mòduls seran, 

- Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171 mm. 

- Dimensions mòdul gran 540 x 270 x 171 mm. 

- Dimensions totals 810 x 270 x 171mm. 

2.3.8.2.  Armaris de maniobra 

Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la 

correcta execució dels quadres d'enllumenat públic, a fi d'aconseguir un sistema de 

fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i 

normatives establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil 

manteniment posterior. 

Sistema de fabricació 

Els centres de comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que 

estiguin homologades segons normes ISO 9002. Els equips han d’icorporar, 

Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del 

fabricant. 

Protocols d'assaig i control, segons Normes UNE-EN-60439-1-1993. 

Escomeses de Companyia, segons Normes. 

Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les 

següents dades, 
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Número de fabricació i data de fabricació. 

Tensió de treball. 

Potència nominal. 

Verificació del control de qualitat. 

Sistema de comandament i control centralitzat 

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el 

cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur Sistema de Gestió i Comandament 

Centralitzat. 

Assaigs 

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993, 

 Inspecció de tots els conjunts. 

 Inspecció de cablejat. 

 Verificació de prova en buit, en tensió. 

 Verificació de funcionament elèctric. 

 Verificació de comprovació mecànica de l'aparellat. 

 Verificació de la resistència d'aïllament. 

Característiques mecàniques: 

 Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304  de 2 mm de gruix. 

 Pintura normalitzada RAL 7032. 

 Teulader per a la protecció contra la pluja. 

 Panys de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica 

proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar un 

cadenat. 

 Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un 

cop situat el quadre elèctric. 

 Sòcol amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20mm per a perns M16. 

 Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs 

roscats M4 per a connexions del conductor de terra. 

Característiques elèctriques: 

 Potència fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW / 230V. 

 Escomesa segons les Normes de companyia. 

 Caixes de doble aïllament per a protecció de l'aparellat elèctric. 

 Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de 
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sortida i protecció línia de comandament. 

 Protecció contra contactes directes i indirectes  

 Finestretes per a protecció IP-659. 

 Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 

 Presa de corrent per a ús de manteniment. 

 Cablatge de potència secció mínima 10mm
2
. 

 Connexions de cables flexibles amb terminals. 

 Premsaestopes de poliamida M-32 per a cada línia de sortida. 

 Borns de connexió de línies de sortides de 35mm
2
. 

 Assaigs elèctrics Normes UNE. 

 Preparats pel Sistema de Control Centralitzat. 

Podran ser dels següents tipus, 

A) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.0, 3.0 i 4.0. 

Contindrà el comptador electrònic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia. 

En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un màxim  

de 4 sortides, estant preparat per a la connexió del sistema centralitzat de control. 

Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a 

permetre una correcta ventilació i impedir la condensació. 

La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada 

companyia, per a permetre la lectura dels comptadors i la reparació de les avaries de la 

seva responsabilitat. 

Disposarà d'armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada col·locat 

en el seu emplaçament definitiu. 

En la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiquen els calibres de 

les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats. 

Tanmateix disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions especials 

que es puguin produir. 

En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu 

instal·lador. 

Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V, 20 kW a 230 V. 

2.3.8.3. Aparells per a la reducció de flux en capçalera 

Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de 

comptatge i protecció. 

Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la 
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intervenció del regulador. 

Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de 

protecció. 

Estarà protegit contra contactes directes. 

Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui 

quin sigui el seu tipus i antiguitat. 

En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a 

l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la instal·lació. 

Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió. 

 L'estabilizador-reductor anirà instal·lat en el propi centre de comandament i haurà 

de poder ser comandat pel Sistema de Control Centralitzat. 

 Haurà de ser electrònic i completament estàtic. 

Característiques elèctriques: 

Tensió d'entrada   ......................   3 x 400/230 V ± 15 % 

Freqüència   .............................................   50 Hz ± 2 Hz 

Tensió de sortida   ....................   3 x 400/230 V ± 1,5 % 

Tensió d'arrancada   ...............................   220 V ± 2,5% 

Tensió per a reducció de consum 

 Per a Sodi Alta Pressió   ......................   185 V 

 Per a Mercuri Alta Pressió   .................   200 V 

Potència i Intensitat Nominal  15, 22, 30 o 45  kVA. 

Sobreintensitat transitòria   ...................   2 x In durant 1 min. cada hora 

Sobreintensitat permanent   ......   1,3 x In (incorpora protecció tèrmica) 

Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10 %.± 1,5 % 

Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10 % ± 2,5 % 

Regulació independent per fase 

No introdueix distorsió harmònica 

Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu 

Característiques climàtiques: 

Temperatura ambient   ........................   -10ºC a + 45ºC 

Humitat relativa màxima   ...   95% (sense condensació) 

Altitud màxima   .............................................   2.000 m. 

2.3.9. Suports 
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2.3.9.1. Braços metàl·lics 

Característiques 

Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d'acer DIN 2448, soldat a una placa de 

fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i puntes 

arrodonides. 

En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm per al pas 

d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm de diàmetre i 

200 mm de longitud roscats 50 mm d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor fixació 

a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes 

"SPIT" o semblants, etc., sempre que aquests siguin d'absoluta garantia. 

Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla. 

Protecció contra corrosió 

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en 

bany calent. 

El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent 

d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m
2
 sobre la superfície. 

Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que 

estableix la Norma UNE 37501. 

Resistència a la protecció 

L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta 

del mateix. 

La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net. 

Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu 

minuts en una estufa a 100º C. 

Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 

Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i 

d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 

Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el 

cas d'assajar-se directament. 

Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es 

traurà  

el paper. 

És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm i el 

nombre del qual no serà superior a 2 per cm
2
. 

Resistència als esforços verticals 

Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 kg, més el pes de la lluminària, amb l'equip 
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incorporat i sense deformació permanent. 

La càrrega de ruptura serà superior a 100 kg. 

Dimensions 

Els voladissos normalitzats seran 0,50, 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º. 

2.3.9.2. Pal petit metàl·lic 

Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm de gruix, 

proveït dels corresponents trepants per a perns per a la fixació del braç i per a la 

instal·lació de la línia d'alimentació si fora necessari. 

Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud en bany calent de zinc. 

Protecció contra la corrosió 

Tots els pals petits metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà 

d'immersió en bany calent. 

El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, havent 

d'obtenir-se un solatge mínim de 600 gr/m
2
 sobre la superfície. 

Tal característica i l'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que 

estableix la Norma UNE 37501. 

Resistència a la corrosió 

L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del pal petit o bé sobre mostra treta 

del mateix. 

La superfície a assajar es desgreixarà acuradament i a continuació es rentarà amb aigua 

destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. 

Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant 10 

minuts en una estufa a 100º C. 

Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es 

prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una 

part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 

Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o bé s'aplicaran amb paper porós, 

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del pal petit, en el cas d'assajar 

aquest directament. 

Després de 10 minuts d'immersió o aplicació es traurà la mostra mantenint-la vertical o es 

traurà el paper. 

És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim de'1,5 mm i el 

nombre del qual no sigui superior al 2 per cm
2
. 

Resistència mecànica 

Una vegada instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de 

resistir sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 kg aplicada sobre la 
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lluminària. 

La càrrega de ruptura, serà superior a 100 kg aplicats com el paràgraf anterior. 

Dimensions 

Les dimensions normalitzades són 2,00 i 3,00 m. de longitud. 

2.3.9.3.  Pals de fusta 

En les línies amb pals de fusta, s'empraran principalment, el castany i l'acàcia, entre les 

espècies frondoses i el pi silvestre, pi larícic, pi pinyer i avet, entre les espècies coníferes. 

Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que eviti la seva 

putrefacció. 

Les espècies de creixement ràpid, com el pi insigne i l'eucaliptus, no seran acceptables 

sinó és en instal·lacions provisionals per a una durada no superior a dos anys. 

La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament escorçada i seca, i no 

presentarà esquerdes longitudinals o radials, nusos viciosos, torçades excessives ni indicis 

d'atac. L'extrem superior haurà de tallar-se en con o falca per a dificultar la penetració de 

l'aigua de pluja. 

El diàmetre mínim dels pals serà de'11 cm en la seva part superior, en les espècies 

coníferes, valor que podrà reduir-se a 9 cm pel castany. Per a la fusta, en cas de no 

disposar de les seves característiques exactes, pot adoptar-se com a mesura de càlcul una 

càrrega de ruptura de 500 kp/cm
2
 per a les coníferes i de 400 kp/cm

2
 pel castany, havent 

de tenir-se en compte la reducció amb el temps de la secció de la fusta en l'encastament. 

2.3.9.4. Pals i columnes gran altura 

Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti 

l'ascens i descens de les lluminàries pel seu manteniment. 

Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva 

posició de funcionament i d'un sistema de frenada automàtica en cas de ruptura o fallada 

del sistema elevador. 

El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en 

l'interior de la columna, protegit contra contactes directes i indirectes i contra 

sobreintensitats i curts circuits. 

Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de 

fer-se de manera que impedeixi el seu retorciment en l'interior de les columnes en les 

operacions d'ascens i descens de la corona mòbil. 

Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció. 

Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm 

d'altura de la rasant del paviment una vegada instal·lada la columna. 

Disposarà, igual que la resta de suports, d'una orella en lloc accessible per a embornar  del 

cable de posada a terra. 
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Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en 

funció de la distància entre columnes i les condicions de conservació així l'estimin 

convenient. 

Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en 

condicions de servei com de manteniment i comprovació. 

2.3.9.5. Bàculs i columnes metàl·liques 

Característiques dels elements telescòpics 

 Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 

500 mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera soldada en l'extrem 

inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub. 

 Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de 

cargols presoners a 120º. 

 La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una 

zona d'encast de 400 mm disposant en la seva part superior d'un casquet de fosa 

d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua. 

 La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material 

equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm segons figura en els plànols del Projecte. 

 En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns 

d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques i que figuren 

grafiades en els plànols corresponents. 

Característiques dels elements troncocònics: 

 Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 Per a altures superiors a 4 m hauran de complir el RD 2642/1985 de 18 de desembre, 

el  

RD 401/1989 de 14 de abril i la O.M. del 16 de maig de 1989. 

 Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a 

altures fins a 5 m i del 12 al 14 % per a altures superiors. 

 El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, 

segons Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m, soldada seguint 

una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera 

controlada. 

 Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 

 En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la 

resistència als esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat 

d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença. 

 Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura 

central de 100 mm, pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants 
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perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 

mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols. 

 Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 

36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del 

pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de 

dues femelles i volandera, igual que els perns químics. 

 En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m portant en 

l'extrem superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet 

d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons 

norma UNE 72-402-80. 

 En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura 

rectangular i angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols. 

 Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre 

canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de 

trànsit), Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix 

amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa de terra. 

 Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del 

nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los. 

 Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 

segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al del 

material base. 

 La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni 

abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un acabat 

exterior de bona aparença i regularitat. 

 Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de 

presa de terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm i presa de contacte lateral amb 

les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte 

contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui 

efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt 

de fusió. 

Protecció contra corrosió i pintura complementària 

 Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà 

d'immersió, en bany calent. 

 El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, 

havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m
2
 sobre la superfície. 

 Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que 
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estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de 

desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 

10 anys contra la corrosió. 

 Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà 

una imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb 

pintura acrílica de 2 components amb color RAL 7005. 

Normes de qualitat 

Resistència als esforços verticals 

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 kg aplicada a l'extrem del 

braç. 

Resistència als esforços horitzontals 

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats i les 

altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen. 

 

Altura útil  
pal o bàcul (m) 

Força horitzontal 
(kg) 

Altura 
d'aplicació (m) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

10 70 6 

11 90 6 

12 90 7 

 

Resistència al xoc de "cossos durs" 

 Fins una altura de 2,5 m sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es 

produeixi perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini 

una energia d'impacte de 0,4 K. 

 L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova 

amb una bola d'acer d'1 K. sotmesa a un moviment pendular de ràdio igual a un metre. 

 L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada 

anar sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m. 

Resistència al xoc de "cossos tous" 

 Fins una altura de 2,5 m sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es 

produeixi perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc 

una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit d'arena 
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de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm i de densitat aparent, en estat sec, 

pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que 

conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa. 

 La massa del sac ple d'arena serà de 50 kg i per a produir el xoc se sotmetrà a un 

moviment pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m. 

Resistència a la corrosió 

 L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra 

treta del mateix. 

 La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb 

aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. 

 Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 

10 minuts en una estufa a 100º C. 

 Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 

 Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic 

i d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 

 Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, 

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar 

aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la mostra 

mantenint vertical o es traurà el paper. 

 És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm i el 

nombre del qual no serà superior a 2 per cm
2
. 

Característiques dels diferents tipus de suports 

Tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són les que 

figuren en els corresponents plànols. 

Operacions prèvies 

 El contractista presentarà a la direcció d’obra un croquis amb les característiques de 

dimensions, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així 

com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc. 

 En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als 

del Projecte. 

 A petició del contractista i amb la conformitat de la direcció d’obra, podran variar-se els 

tipus de suports, sempre que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o 

superior a la projectada i complir el Real Decret de Normalització. 

2.3.9.6. Suports de fosa de ferro 

 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 Complirà la norma EN 1561 o la norma UNE 36 111 
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 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior 

de les mateixes. 

 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades 

quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part 

inferior de la placa base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la UO d'Enllumenat i només 

podrà accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol 

corresponent. 

 Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la 

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix 

amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa de terra. 

 Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la 

longitud i perímetre de la mateixa. 

 Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la 

seva correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna. 

 Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 

 Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre 

i amb capa d'imprimació exterior i interiorment. 

 Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes. 

2.3.9.7. Suports d'acer inoxidable 

 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316. 

 Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior 

de les mateixes. 

 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades 

quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part 

inferior de la placa base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la UO d'Enllumenat i només 

podrà accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol 

corresponent. 

 Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix 

amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa de terra. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 158 

 Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 

2.3.9.8. Suports d'alumini 

 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 Complirà la norma EN 1706 o la norma UNE 38235 

 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior 

de les mateixes. 

 Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades 

quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part 

inferior de la placa base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la U.O.d'Enllumenat, i només 

podrà accionar-se mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol 

corresponent. 

 Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  

caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix 

amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa de terra. 

 Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. 

 Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de 

terra. 

2.3.10. Lluminàries 

2.3.10.1. Lluminàries de tipus vial 

Segons es determini en el Projecte podrà ser d'un dels següents tipus, 

Adaptació de suport Lateral 

 Vertical 

 Directe sobre façanes 

Reflector i carcassa Independent 

 Un sol conjunt 

Tancament del conjunt Oberta 

 Tancada 

Allotjament per a equip Incorporat 

 Extern 

Procedència 
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Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

Característiques fotomètriques 

 Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a 

aparell de classe 1 en les lluminàries tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes. 

 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció 

mínima de'1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 

 La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-

clorutubel. 

 La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la seva perfecta 

identificació. 

 La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V fins a 150 

W, 10 V per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V per a les de 1000 W, amb respecte del 

seu funcionament exterior. 

 Hauran de garantir els resultats previstos en el Projecte en quant a nivell, uniformitat i 

control. 

 Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, 

Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34. 

Característiques constructives 

A) Adaptació a suport 

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports 

normalitzats en aquest plec. 

Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada 

estigui fixada, assegurar que no pot variar-se per causes accidentals. 

Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 

B) Carcassa 

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 

alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les condicions 

més extremes. 

Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del Projecte, podran ser, 

Fosa d'alumini - Composició 

 

Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 

11,00 0,23 0,02 0,10 0,50 0,86 0,11 0,10 

sent la resta alumini 

El gruix no serà inferior a 2 mm ni superior a 4 mm. 
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Planxa d'alumini - Composició 

 

Si Mn Tu Cu Zu Fe Ni Mg 

0,085 0,005 0,015 0,005 0,016 0,150 0,003 0,0018 

 

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 

microns en les lluminàries tancades i de 1012 microns en les obertes. 

Xapes d'acer 

Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents, AP00, 

AP01-AP02, AP03- AP04, F-111. 

Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposen les 

Normes UNE 36086-75 i 36011. 

També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències 

funcionals assenyalades en aquest plec i sempre que tinguin una resistència a l'impacte de 

grau 7, segons Norma UNE 20324. 

La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa 

d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs, 

Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm i 1 de 68 x 150 mm) a envelliment 

accelerat de 100 h s/n INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques, 

La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de 

l'inicial. 

L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment 

no serà superior al grau 2. 

El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 

C) Allotjament per a accessoris 

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte 

en les lluminàries de tipus jardí. 

El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada 

ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que 

permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 

El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva 

caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució en cas d'avaria. 

D) Reflectors 

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les 

alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions 

més extremes. 
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Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del Projecte, podran ser, 

Planxa d'alumini 

Hauran de complir les següents condicions mínimes, 

Lluminàries tancades 

 Puresa d'aliatge   ....................................   99,7 % 

 Reflectància especular inicial ....................   69 % 

 Gruix mínim del reflector conformat   ........  1 mm 

 Qualitat de segellat, grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016) 

 Gruix de capa anòdica   ......................   4 microns 

 Reflectància total   .................   per a 1 msv 20 % 

  per a 10 msv 60 % 

Lluminàries obertes 

 Gruix capa anòdica, 8 microns 

 Qualitat segellat, grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016). 

 Vidre metal·litzat (característiques) 

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències 

funcionals assenyalades en aquest plec. 

E) Cubeta de tancament 

Excepte indicació expressa del Projecte els materials de possible utilització seran els 

següents, havent de complir les especificacions assenyalades. 

Metacrilat de metil 

 Transmitància inicial, 90 % (gruix real) 

 Temperatura de servei sense deformació, 90º C 

 Resistència a la flexió, 12 kp/cm
2
/cm 

 Resistència a la compressió, 7 kp/mm
2
 

 Resistència al xoc, 5 kp/cm
2
/cm 

Policarbonat 

 Transmitància inicial, 85 % (gruix real) 

 Temperatura de servei sense deformació, 120º C 

 Resistència a la flexió, 945 kp/cm
2
/cm 

 Resistència a la compressió, 875 kp/cm
2
 

 Resistència al xoc, 65 kp/cm
2
/cm 
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Polietilè (alta densitat) 

 Pes específic a 23º, 0,941 - 0,965 gr/cm
3
 

 Resistència a la calor contínua, 121º C 

 Resistència a la flexió, 100 kp/cm
2
 

 Resistència a la compressió, kp/cm
2
 

 Resistència a la tracció, 250 - 390 kp/cm
2
 

 Resistència a l'impacte, 8 - 108 kp/cm
2
/cm 

Vidre 

 Transmitància inicial, 96 % (1mmde gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm) 

 Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º 

 Coeficient de dilatació tèrmica, 85 x 10-
7
 (C-

1
) 

 Temperatura de servei sense deformació, 200º C 

 Resistència hidrolítica, classe 3 (UNE 43708) 

 Anàlisi química, exempt de manganès i ceri 

 Resistència a l'impacte, grau 3 (UNE 20324) 

 (Gruix 3 mm) vidre sense temperar 

 (Gruix 3 - 4 mm) vidre temperat a l'aire i grau 9 

F) Junts 

 S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials 

 Excepte indicació expressa s’utilitzarà etilè propil 

Hauran de suportar els següents assaigs, 

 Càrrega de ruptura: inicial 100 kp/cm
2
 

 168 hores a 120º = 95 kp/cm
2
 UNE 53510 

 Duresa Shore, inicial = 50 + 5 Sh 

 168 hores a 120º = 60 + 5 Sh 

 168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130 

 Allargament a les ruptures, inicial = 500 % 

 168 hores = 450 % 

 168 hores = 350 %.  UNE 53510 

 Compressió, 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61 

 Pes per extracte cetònic, inferior al 20 %. UNE 53561 
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Cautxú microcel·lular 

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades. 

Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C. 

G) Cargols, brides i elements accessoris 

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures 

de treball del conjunt. 

Característiques tèrmiques 

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura 

ambient de 35º C, no ha de presentar-se en cap punt una temperatura superior a les 

assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment 

de la lluminària, hauran de poder realitzar-se sense necessitat d’eines o accessoris 

especials. 

Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que 

sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament. 

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les 

lluminàries tancades i IP 232 en les lluminàries obertes. 

Normalització 

Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d’Enllumenat i Energia. 

2.3.10.2. Lluminàries tipus jardí 

Característiques elèctriques 

 Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1. 

 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius 

de retenció per evitar l'afluixament de la làmpada  per causa de vibracions. 

 El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm
2
 i amb recobriment de 

silicones resistents a les altes temperatures. 

 La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts 

dels seus corresponents connectors de forma que únicament sigui possible una posició 

de connexió. 

 La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V fins a 150 

W, 10 V per a les làmpades de 250 i 400 W i 12 V per a 1000 W respecte al seu 

funcionament exterior. 

Característiques fotomètriques 

 Hauran de garantir els resultats previstos en el Projecte en quant a nivell, uniformitat i 
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control. 

 Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica 

assenyalada en les Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34. 

Característiques constructives 

A) Adaptació al suport 

 Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en  

aquest plec. 

 Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de 

l'acció del vent, xocs o vibracions de forma tal que no pugui desprendre's per causes 

fortuïtes o involuntàries. 

B) Armadura 

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a 

les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les 

condicions  

més extremes. 

 La pintura exterior, cas d'existir, serà del color indicat per la Unitat Operativa 

d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs, 

 Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm i una de 68 x 150 mm), a 

envelliment accelerat de 100 h .s/n INTA 16.06.05. s'obtindran les següents 

característiques, 

 La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % 

inicial. 

 L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de 

l'envelliment no serà superior al grau 2. 

 El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S. 

C) Allotjament dels accessoris 

 Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament  

d'equips accessoris. 

 El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada 

ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que 

permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 

 El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva 

caiguda accidental, permetent la seva substitució en cas d'avaria. 

D) Difusor 

Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els 

següents, havent de complir les següents especificacions. 
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Metacrilat de metil 

 Transmitància inicial, 90 % (gruix real) 

 Temperatura de servei sense deformació, 90º C 

 Resistència a la flexió, 12 kp/cm
2
/cm 

 Resistència a la compressió, 7 kp/mm
2
/ 

 Resistència al xoc, 5 kp/cm
2
/cm 

Policarbonat 

 Transmitància inicial, 85 % (gruix real) 

 Temperatura de servei sense deformació, 120º C 

 Resistència a la flexió, 945 kp/cm
2
/cm 

 Resistència a la compressió, 875 kp/cm
2
 

 Resistència al xoc, 65 kp/cm
2
/cm 

Polietilè (alta densitat) 

 Pes específic a 23º, 0,941 - 0,965 gr/cm
3
 

 Resistència a la calor contínua, 121º C 

 Resistència a la flexió, 100 kp/cm
2
 

 Resistència a la compressió, 170 kp/cm
2
 

 Resistència a la tracció, 250 - 390 kp/cm
2
 

 Resistència a l'impacte, 8 - 108 kp/cm
2
/cm 

Vidre 

 Transmitància inicial, 96 % (1mm de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm) 

 Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º 

 Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-
7
 (C-

1
) 

 Temperatura de servei sense deformació, 200º C 

 Resistència  hidrolítica, classe 3 (UNE 43708) 

 Anàlisi química, exempt de manganès i ceri 

 Resistència a l'impacte, grau 3 (UNE 20324) 

 (Gruix 3 mm) vidre sense temperar 

 (Gruix 3 - 4 mm) vidre temperat a l'aire i grau 9 

G) Cargols, brides i elements accessoris 

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures  

de treball del conjunt. 
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Característiques tèrmiques 

 Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura 

ambient de 35º C, no ha de presentar-se en cap punt una temperatura superior a les 

assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar. 

Característiques de conjunt 

 El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 

admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries tipus vuitcentista, època o similars. 

Normalització 

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia. 

2.3.10.3. Borns baixos i balises 

Quan s'instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, haurà de 

garantir-se la seva estanquitat i solidesa, havent de tenir un IP 657 pels borns baixos i un 

IP 669 pels encastats en el sòl. 

Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de terra per a les 

parts metàl·liques de l'equip inclús si l'envoltant és de material plàstic. 

2.3.10.4. Projectors 

Segons es determini en el Projecte podran ser dels següents tipus, 

 Ganxo de fixació murs i sostres 

 Adaptació a suport 

Reflector i carcassa, independents, dels tipus 

Extensiu 

Semi-extensiu 

Reflectors  

Intensiu 

 Molt intensiu 

Tancament del conjunt, estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP-65. 

Allotjament de l'equip, 

 Incorporat 

 No incorporat 

Procedència, seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

Característiques elèctriques 

 Complirà les exigències del RBT, podent-se classificar segons UNE 20314, com a 

classe I. 
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 Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de 

dispositius antiafluixants per a la làmpada. 

 El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm
2
, amb els recobriments 

antitèrmics necessaris perquè resisteixin les condicions d’alta temperatura que puguin 

produir-se en l'interior del projector. 

Característiques fotomètriques 

 Hauran de garantir els resultats previstos en el Projecte quant a nivell, uniformitat i 

control. 

Característiques constructives 

A) Adaptació al suport 

 El projector disposarà d'un ganxo de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del 

projector i pugui fixar-se en una posició determinada. 

 Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas 

d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que s'adapti al d'aquesta. 

B) Carcassa 

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a 

les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 

 Haurà d'estar dimensionat per allotjar, en el cas que així es requereixi, els equips 

d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles per a tots els conductors actius 

així com els reflectors i la resta de components elèctrics. 

 Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de 

premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament garanteixin una 

protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP-66. 

 Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les 

lluminàries d'enllumenat vial. 

 El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar 

accidentalment el reglatge de la làmpada. 

C) Allotjament per a accessoris 

 Els projectors que disposin d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de 

manera que permeti el muntatge folgat dels mateixos i la seva fàcil extracció per a les 

operacions de manteniment. 

 Tota els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles. 

D) Reflectors 

 Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència 

a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament inclús en 
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condicions extremes. 

2.3.11. Equips làmpades de descàrrega 

Condicions generals 

 Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament 

del qual són interdependents. 

 En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en 

consideració no sols les exigències que aquest plec estableix per a l’esmentat 

component, sinó també per l'equip complet. 

Normalització 

 Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat. 

2.3.11.1. Equips de Vapor de Mercuri 

Procedència: Seran subministrades per casa de reconeguda solvència en el mercat. 

A) Làmpades 

Compliran les Normes UNE 20354-76. 

Dimensions 

 

Potència  
(W) 

Diàmetre max 
Ampolla (mm) 

Longitud max. 
(mm) 

Casquet 
Diàmetre max. 

coll 

80 72 156 E-27 40 

125 77 177 E-27 43 

250 92 227 E-40 53 

400 122 292 E-40 58 

700 142 329 E-40 66 

1.000 168 400 E-40 66 

 

Característiques luminotècniques (mínimes) 

 

POTÈNCIA LÀMPADA 
W 

80 125 250 400 700 1.000 

Flux mig  

a les 100 h.  2 % 
3.800 6.300 13.500 23.000 41.000 58.000 

Flux mínim  
a les 100 h 

3.535 5.860 12.555 21.390 38.130 53.940 

Temps per a arribar al 80 % flux 
totals minuts 

4 4 4 4 4 4 

Valor mig depreciació màx. 
a les 8000 h 

25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 
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Valor mig mortalitat màx.  
a les 8000 h 

10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 25 % 

Característiques elèctriques 

 

POTÈNCIA LÀMPADA (W) 80 125 250 400 700 1.000 

Tensió encebat mínima +20º C (V) 180 180 180 180 180 180 

Intensitat en assaig establiment règim (A) 0,72 1,04 1,94 2,93 4,90 6,75 

Temps màxim assaig establiment règim minuts 12 12 12 12 12 12 

Tensió borns assaig lam d'establiment de règim (V) 85 93 98 102 106 110 

Tensió mínima de xarxa per a fun estable (V) 198 198 198 198 198 198 

Intensitat d'arrancada (A) 1,2 1,85 3,6 5,0 8,5 13,0 

Intensitat absorbida per lamp. (A) 0,80 1,15 2,15 3,25 5,45 7,50 

Tensió de l'arc (V) 115 125 130 135 140 145 

Tolerància de tensió de l'arc (V) ± 10 ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

 

Les làmpades no hauran d'apagar-se quan la tensió caigui del 100 % al 90 % de la seva 

tensió nominal en 0,5 s i es mantingui en aquest valor durant 5 s.com a mínim. 

B) Balasts per a làmpades de V.M. 

 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 

elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

 Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

 Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm de 

secció. 

 Dita clema haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 

 Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un 

altre material apropiat no corrosible. 

 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 

utilització normal. L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són 

admissibles com a protecció entre contactes fortuïts. 

 Els balasts, excepte indicacions expressa en contrari, hauran de ser del tipus 

"exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i aïllament. 

 En el cas que expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes 

portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

 L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 

 Haurà de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

 En el que no s’especifica en aquest plec de condicions, els balasts se supeditaran a la  
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Norma UNE 20-395-76. 

A banda de les característiques indicades, les làmpades hauran de complir les següents 

exigències, 

A) Dimensions màximes segons el quadro existent en el plànol corresponent. 

B) Característiques elèctriques 

 

EQUIPS V.M. 80 125 250 400 700 1.000 

Tensió nominal (v) 220 220 220 220 220 220 

Intensitat nominal (A) 0.80 1.15 2.15 3.25 5.45 7.50 

Relació tensió intensitat 206 ±5% 134 ±5% 71 ±5% 45 ±5% 26,7 ±5% 18,5 ±5% 

Factor de potència màxima .075±.005 .075±.005 .075±.005 .075±.005 .075±.005 .075±.005 

Intensitat curt circuit màxim (A) 1,70 2,40 4,50 7,20 12,00 16,50 

Factor de cresta 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Pèrdues màx. en balasts 10+10% 12+10% 18+10% 22+10% 34+10% 42+10% 

t ( C) 70 70 70 70 70 70 

t w ( C) 130 130 130 130 130 130 

 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 per cent de la subministrada a 

la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

El balast no sobrepassarà el 115 per cent de la intensitat donada pel balast de referència a 

la mateixa làmpada, a la seva tensió nominal. 

El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i el 106 per cent del 

valor nominal, subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88 per 

cent de la que li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva 

pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, 

quan estigui alimentant al 106 per cent de la seva tensió nominal. 

2.3.11.2. Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió 

Procedència, hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica. 

S'adaptaran a la Norma UNE 20.449 

A) Làmpades 

Dimensions 

 

Potència  
(W) 

Diàmetre màxim  
(mm) 

Longitud màxima  
(mm) 

Casquet 

70  I 71 156 E 27 

100 77 186 E 40 

100 T 47 211 E 40 
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150 92 227 E 40 

150 T 47 211 E 40 

250 92 227 E 40 

250 T 47 257 E 40 

400 122 292 E 40 

400 i 600 T 47 283 E 40 

1.000 168 400 E 40 

1.000 T 66 390 E 40 

 

I = Arrencador incorporat 

T = Tubular 

Característiques luminotècniques (minimes) 

 

Potència 
Flux a 100 h  

Tolerància 2% 
Flux mínim  

100 h 
Temps arribar 
al 80% (min) 

Valor med. 
deprec. 8.000 h 

Mortal 

Màx. 8.000 h 

70  I 5.800 5.395 5 20 % 15 % 

100 9.500 8.835 5 10 % 8 % 

100  I 10.000 9.300 5 10 % 6 % 

150 16.000 14.900 5 10 % 5 % 

150 T 16.500 15.350 5 10 % 5 % 

250 30.000 27.900 5 10 % 5 % 

250 T 32.000 29.760 5 10 % 5 % 

400 54.000 50.220 5 10 % 5 % 

400 T 55.000 51.150 5 10 % 5 % 

600 T 90.000 83.700 5 10% 5 % 

1.000 T 125.000 116.250 5 20 % 20 % 

 

Característiques elèctriques 

 

Potència 
(W) 

Tensió 
d'encebat i 
establiment 
max. règim 

(V) 

Temps 
màxim 

encebat 
(seg) 

Temps per 
aconseguir 

50 V en 
borns làmp. 

(min) 

Tensió 
mín xarxa 
per funci. 

establ 
(V) 

Intensitat 
màxima 

arrancada 
(A) 

Intensitat 
absorbida 
làmpada 

(A) 

Tensió 
d’arc 
(V) 

70  I 198 5 5 198 1,25 1,00 90 ± 15 

100 198 5 5 198 1,60 1,20 100 ± 15 

100 T 198 5 5 198 1,60 1,20 100 ± 15 

150 198 5 5 198 2,40 1,80 100 ± 15 
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150 T 198 5 5 198 2,40 1,80 100 ± 15 

250 198 5 5 198 4,50 3,00 100 ± 15 

250 T 198 5 5 198 4,50 3,00 100 ± 15 

400 198 5 5 198 6,50 4,45 100 ± 15 

400 T 198 5 5 198 6,50 4,45 100 ± 15 

1.000 198 5 5 198 14,00 10,30 100 ± 15 

1.000 T 198 5 5 198 14,00 10,30 100 ± 15 

Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una 

tensió en borns de làmpada de 120 V per a làmpada de 250 W i 125 V per a les de 400 W 

aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió 

d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i 

romangui en aquest valor com a mínim 5 segons més. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º 

C i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250º C. 

La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C. 

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió 

 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 

elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

 Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol. 

 Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm de 

secció. 

 Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la 

reactància. 

 Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un 

altre material apropiat no corrosible. 

 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 

utilització normal. 

 L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a 

protecció contra contactes fortuïts. 

 Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", 

complint l'assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquests els 2.500 M. 

 En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes 

portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

 L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 

 Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
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 Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa 

i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la seva carcassa. 

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les 

següents exigències. 

1.- Dimensions màximes 

Segons el quadro següent, 

Característiques elèctriques dels balasts per a làmpades de sodi A.P. 

 

Potència (W) 70 100 150 250 400 400 T 1.000 1.000 T 

Tensió nominal (V) 220 220 220 220 220 220 220 220 

Intensitat (A) 1,00 1,20 1,80 3,00 4,45 4,60 10,30 10,60 

Relació tensió intensitat   99,5±5% 60±5% 39±5% 39±5%   

Factor de potència màx.  ,06±,005 ,06±,005 ,06±,005 ,06±,005    

Intensitat curtcircuit (A) 2,10 2,50 3,80 6,30 9,30 9,70 21,60 22,30 

Intensitat d'arrancada (A) 1,25 1,80 2,40 4,50 6,50 6,50 14,00 14,00 

Factor de cresta 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Pèrdua de balast (W) 13+10% 15±10% 20±10% 26±10% 35±10% 35±10% 60±10% 60±10% 

t º C 70 70 70 70 70 70 70 70 

tw º C 130 130 130 130 130 130 130 130 

 

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la 

mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal. 

El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor 

nominal, subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88 per cent 

de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia 

tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan 

estigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 

0,05. 

C) Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió 

 Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un 

conjunt homogeni que haurà de complir amb les característiques de l'equip en el qual 

s'instal·li. 

 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 

elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al qual és adequat i esquema de 

connexió. 

 Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm
2 
de secció. 

 Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la 
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làmpada. 

 Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, 

ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva carcassa l'esquema de connexió. 

 La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit 

obert. 

 Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les 

proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la Publicació CEI núm. 662/1980, 

utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que 

indica ella. 

 

Característiques impuls Sistema Americà Sistema Europeu 

Altura (V) 2.225 ± 25 2.775 ± 25 

Forma ona Quadrada Sinusoïdal 

Direcció 
Un impuls negatiu durant el 

semiperíode negatiu de l'ona 
sinusoïdal de tensió 

Un impuls positiu durant el 
semiperíode de l'ona sinusoïdal 

de tensió 

Posició 
Comprés entre els 80 i 100 graus 

elèctrics de l'ona sinusoïdal de 
voltatge 

Comprés entre 80 i 90 graus 
elèctrics de l'ona sinusoïdal de 

voltatge 

Temps màx. pujada T1 0,100 µF 0,60 µF 

Temps dur. impuls T2 0,95 ± 0,05 µF 0,95 ± 0,05 µF 

Freqüència de l'impuls Un per cicle Un per cicle 

 

2.3.11.3. Equips de làmpades de LED 

 

2.3.11.3. Condensadors 

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les 

següents exigències, 

 El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable. 

 Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima 

del servei en volts, la capacitat nominal en µF i la seva tolerància, la freqüència 

nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament, segons 

Normes UNE 61.048 i 61.049. 

 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització 

normal. 

 L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a 

protecció entre contactes fortuïts, no considerant-los amb suficient aïllament. 

 Les connexions s'efectuaran amb terminals tipus "Faston" de 6,35 mm i hauran de 
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fixar-se de tal forma que no puguin soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió 

(Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per 

a permetre l'ús d'un connector. 

 Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un 

altre material apropiat no corrosible. 

 L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 

mínim de dos megaohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a 

freqüència industrial. 

 Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig 

d'estanquitat, segons Norma UNE 20446. 

 Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 

20446. 

 Disposaran d'una resistència interna de descàrrega. 

Resistiran els següents assaigs, 

A) Assaig d'estanquitat 

Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió 

nominal i les altres dues desconnectat. 

Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica 

exterior serà com a mínim de 2 megaohms. 

B) Assaig de sobretensió 

S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la 

nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre la de l'ambient. 

Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor  

2,15 vegades la nominal. 

C) Assaig de duració 

Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la 

freqüència nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient. 

D) Mesura de tolerància. 

± 1% de la capacitat nominal 

Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri, 

 

POTÈNCIA (W) 80 125 250 400 700 1.000 

CAPACITAT (µF) 8µ 11µ 20µ 30µ 45µ 60µ 

 

Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió 
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POTÈNCIA (W) 70 100 150 250 400 1.000 

CAPACITAT (µF) 12µ 15µ 20µ 36µ 45µ 100µ 

 

Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos de l'equip sigui de 0,95, 

havent d'ajustar-se en cada cas a les especificacions del fabricant dels balasts. 

Garantia 

Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida 

mitjana, el període garantit que no serà inferior a 30.000 hores amb una pèrdua de 

capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas 

d'avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada. 

Documentació 

     - Corbes d'envelliment 

     - Certificats compliment normes 

     - Certificats laboratoris oficials 

     - Protocols dels assaigs realitzats 

Identificació 

Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un 

número que permeti conèixer la partida a què pertany. 

Instal·lació de condensadors 

A) En equips normalitzats: Se substituirà en condensador en el mateix allotjament 

comprovant que les connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit material 

que no reuneix condicions. 

B) En equips no normalitzats: S'empraran clemes de connexió per a unir els conductors 

amb terminals tipus "Faston" a les connexions existents. No s'admetran els enllaços per 

retorciment de cables. 

Recepció i garantia 

 Abans de l'adquisició dels condensadors el contractista presentarà als Serveis Tècnics 

Municipals la documentació tècnica i certificats de garantia corresponents, per a 

aprovació  

de l'oferta. 

 Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i 

segells originals, quedarà en poder dels Serveis Tècnics Municipals i una altra, en les 

mateixes condicions, en poder del contractista. 

 Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el 
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contractista emetrà un Full de Verificació en què figuren les noves mesures elèctriques, 

havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les 

mesures es firmarà per a cada escomesa una Acta de Recepció en la qual el 

contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor superior a 

0,90 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que 

per aquest concepte patís la facturació elèctrica. 

2.3.11.4. Equips complets estancs 

 Per a determinats usos es podran instal·lar equips amb una envoltant única que inclou 

en el seu interior, a més de la reactància, l'arrencador (per a les làmpades que el 

necessitin) i el condensador. 

 El cablatge exterior estarà dotat de clemes de connexió proveïdes de terminals 

"fastoms" de tal forma que les "femelletes" siguin les portadores de tensió. Un dels 

connectors serà per a connexió a la xarxa i l'altre per a la làmpada. 

 Tots els elements hauran de poder-se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o 

substitució. 

 Tots els elements compliran individualment les característiques exposades 

anteriorment per a cadascun d'ells. 
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3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1. Condicions específiques d’obra civil 

3.1.1. Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs 

Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del 

fonament, amb un gruix mínim de 6 cm es col·locaran les llosetes, una al costat d'una altra, 

sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm de gruix. 

L'aparell serà de junt seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al 

costat de la vorada. 

A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment dels junts i 

es colpejaran les llosetes fins a obtenir una superfície totalment llisa. 

Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de 

lletada abocada. 

Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els enderrocats. 

En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de  

reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments. 

Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 

130 m, excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 

3.1.2. Reposició de paviment en calçada 

Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m, 

excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 

Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els enderrocats. 

La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que 

comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del paviment inicial de 

forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de 

manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa 

estricta efectuada en el paviment de la via, si fora necessari. 

En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de  

reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments. 

S'efectuaran els oportuns assaigs de laboratori determinats la granulometria, tant per cent 

de lligat, tant per cent de buits farcits de betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, 

estabilitat i deformació. 

La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 

% de l'obtinguda en l'assaig Marshall o Hubbard Field. 

No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C baixant. 

S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º 

C pujant. 
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A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la 

seva execució o quan la capa hagi aconseguit la temperatura ambient. Si això no és 

factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 km per hora. 

Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte. 

Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm en la capa de rodadora i 

a 8 mm en les capes intermèdies o de base mesurades amb regla de 3 m. 

El tipus mig a efectes de càlcul de preus estarà format per una capa de 20 cm de gruix, de 

formigó sobre la qual es farà un reg d'imprimació amb emulsió asfàltica i capa de rodadora 

de 5 cm de gruix amb aglomerat asfàltic tipus IVA i Va d'estructura fina. 

3.1.3. Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra garbellada 

 Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en 

tubulars, en rases de les següents característiques, 

- Profunditat 40 cm 

- Amplària 40 cm 

- Les parets seran verticals 

- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar 

el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès 

 Excavació en rasa en terres compactes; mesures sobre perfil 0,24 m
3
 

 Farcit de rasa per capes de 20 cm amb terra exempta d'àrids majors de 9 cmi piconada 

al 90 % del próctor modificat; mesures sobre perfil 0,12 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la direcció d’obra;  

mesures 0,13 m
3
. 

 Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm; mesuraments 0,11 m
3
. 

 Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic. 

 Tub de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. 

3.1.4. Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic formigonat en encreuament 

calçada 

 Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, 

en rases de les següents característiques, 

- Profunditat 80 cm 

- Amplària 50 cm 

- Les parets seran verticals 

- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués 

afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès 
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 Excavació en rasa en terres compactes; mesurament sobre perfil 0,5 m
3
. 

 Farcit en rasa per capes de 20 cm amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconat 

al 90 % de próctor modificat; mesurament sobre perfil 0,35 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la direcció d’obra; 

mesurament 0,18 m
3
. 

 Protecció de formigó HM-20 almenys cobrint el tub 11 cm; mesurament 0,12 m
3
. 

 Dos tubs de fibrociment amb junts estancs o de plàstic continu; mesurament 2 m. 

3.1.5. Arquetes de registre 

 Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de 

formigó, maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la direcció d’obra. 

 Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les 

arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els articles corresponents de 

les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent i posada a l'obra dels 

materials previstos, posant cura en la seva terminació. 

 Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems 

dels conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels murs. 

 Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de 

forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

3.1.5.1.  Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm 

 Excavació en rases de terres compactes; mesurament 0,3 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la direcció d’obra; mesurament 

0,42 m
3
. 

 Formigó HM=20. 

 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 0,23 m

3
. 

 Encofrat; mesurament 2 m
2
. 

 Tapa de fosa de ferro de 400 x 400 mm amb marc de fosa. 

 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit; mesurament  0,5 m
2
. 

 Tub de fibrociment o plàstic continu; mesurament 0,5 m. 

3.1.5.2.  Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm 

 Excavació en rasa de terres compactes; mesurament 1 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la direcció d’obra; 

mesurament 1,35 m
3
. 

 Formigó HM=20. 
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 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 0,65 m

3
. 

 Encofrat; mesurament 4 m
2
. 

 Tapa de fosa de ferro 600 x 600 mm amb marc de fosa. 

 Demolició i reposició de paviment en vorera, amb llosetes de morter comprimit; 

mesurament 1 m
2
. 

 Tub de fibrociment o plàstic continu; mesurament 0,5 m. 

3.1.5.3. Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm. 

 Excavació en rasa de terres compactes; mesurament 0,32 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la direcció d’obra; 

mesurament 0,384 m
3
. 

 Formigó HM=20. 

 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 0,2 m

3
. 

 Encofrat; mesurament 2 m
2
. 

 Barres per a formigó armat, diàmetre 10 m; mesurament 3 kg. 

 Tub de fibrociment o plàstic continu; mesurament 1 m. 

 S’haurà de fitar en els plànols o senyalitzar en el paviment. 

3.1.6. Fonaments 

 Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny. 

 No inclou aquest article els fonaments per pilons. 

Materials 

   Formigó de ciment Pòrtland en massa. 

Característiques generals 

   Formigó, serà tipus HM=20 o si és procedent el que es fixi en el Projecte. 

Maquinària, eines i mitjans auxiliars. 

   Formigonera. 

Limitacions 

 Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la 

temperatura ambient pot descendir per sota dels 3º C sota zero. 

 El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C, es pot interpretar 

com motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat 

termini. 

 El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries 

perquè l'aigua no entri en contacte amb les masses de formigó fresc. 
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 En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la direcció d’obra hauran 

d'adoptar-se les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels 

components del formigó. 

Execució 

 Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans 

d'abocar el formigó. 

 En el cas que la direcció d’obra ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o 

capa de formigó HM-20. 

 La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui  

el Projecte. 

 En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, PVC corrugats o 

material ceràmic de di÷ametre 100 mm, des de la canalització. 

 Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del 

basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de presa de terra. 

 S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que 

es produïren s'extraurà el formigó contaminat amb elles. 

 Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que 

s’assenyala en els apartats anteriors. 

Recepció 

Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 

3.1.6.1.  Fonaments per a columnes fins a 6 m. d'altura 

 Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm. 

 Excavació en rasa de terres compactes; mesurament 0,288 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la direcció d’obra; 

mesurament 0,346 m
3
. 

 Formigó HM=20. 

 Perns construïts en barra d'acer normal. 

 Dimensions, diàmetre 20 mm, altura 500 mm. 

 Mesuraments normalment facilitats pel fabricant dels bàculs. 

 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 

 Mesurament 1 m. 

 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i 

connexions. 

3.1.6.2.  Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d'altura 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN APARCAMENT SUPERFICIAL I URBANITZACIÓ                                                               

DEL CARRER BOLÍVIA AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU DE BARCELONA 

 

Document núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES                                                                                 Pàg. 183 

 Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm. 

 Excavació en rasa de terres compactes; mesuraments 0,64 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la direcció d’obra; 

mesuraments 0,768 m
3
. 

 Formigó HM=20. 

 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 0,512 m

3
. 

 Perns construïts en barra d'acer normal. 

 Dimensions, diàmetre 24 mm, altura 600 mm. 

 Mesuraments normalment facilitats pel fabricant dels bàculs. 

 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. 

 Mesurament 1,20 m. 

 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i 

connexions; mesuraments 1 m
2
. 

3.1.6.3. Fonamentació per a columna o bàculs de 10, 11 i 12 m d'altura 

 Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm. 

 Excavació en rasa de terres compactes; mesurament 0,768 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la direcció d’obra. 

 Formigó HM=20. 

 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 0,64 m

3
. 

 Perns construïts en barra d'acer normal. 

 Dimensions, diàmetre, altura 800 mm. 

 Mesurament normalment facilitat pel fabricant dels bàculs. 

 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables; mesurament 1,2 m. 

 Reposició paviment de voreres amb llosetes de morter comprimit; mesurament 1 m
2
. 

3.1.6.4. Fonamentació per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. d'altura 

 Mesures del massís de formigó 100 x 100 x 130 cm. 

 Excavació en rases de terres compactes; mesurament 1,5 m
3
. 

 Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la direcció d’obra; 

mesurament 1,8 m
3
. 

 Formigó HM=20. 

 Resistència característica 200 kp/cm
2
; mesurament 1,30 m

3
. 

 Perns construïts en barra d'acer normal. 
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 Dimensions,:dDiàmetre 27 mm, altura 1000 mm. 

 Mesurament normalment facilitat pel fabricant dels bàculs. 

 Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables; mesurament 1,2 m. 

 Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i 

connexions; mesurament 1,44 m
2
. 

3.1.6.5. Fonaments especials 

Quan l'exigència de lloses o altres motius, impedeixin l'execució de fonaments normals, 

podran arbitrar-se, sempre amb l'autorització expressa de la direcció d’obra, fonaments de 

tipus especial (resines, soldadures, etc.) sempre que garanteixin una resistència no inferior 

a la dels fonaments normals. 

3.2. Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques 

3.2.1. Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets 

Col·locació dels cables, 

 Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a 

això les possibilitats d'ocultació que permeten les façanes dels edificis. 

 En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i 

d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en 

caixes de derivació o en altres dispositius. 

 Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac 

de plàstic i cargol i claus a pistola. 

 La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no 

deteriorin la coberta del cable. 

 No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 

 El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, 

menys que sis vegades el diàmetre del mateix. 

 Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable fiador 

d'acer galvanitzat sòlidament subjecte a aquests. 

 Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats 

sobre les parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d'acer galvanitzat des d'una 

profunditat de 0,5 m per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m sobre el 

mateix, disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb 

protecció IP=547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie en què 

s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable. 

 L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de 

registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. 

 En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els 
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corresponents fusibles de protecció. 

Encreuament amb altres canalitzacions, 

 En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància d'almenys 3 cm entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un 

aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els 

punts de fixació immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància 

indicada pugui deixar d'existir. 

Connexions i derivacions, 

 Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a 

la intempèrie. 

 Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. 

Identificació dels conductors, 

 S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre 

i verd groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 

3.2.2. Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 

Tipus de cables 

 Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral 

visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV. 

Utilització 

 Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o 

columna o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats 

únicament pel cable fiador. 

Altures mínimes 

 L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i 

en les de trànsit rodat de 6 m. 

Encreuaments sobre vies públiques 

 Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i 

altra part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual 

condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

Connexions i derivacions 

 Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes 

que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de 

quedar perfectament la seva estanquitat. 

 Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les 

derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions 

coincidiran sempre en els suports de fixació. 
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 Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no 

s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor 

reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres. 

 Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més 

d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament 

els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries. 

3.2.3. Estès de cables subterranis 

 L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, 

així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 

 No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 

interior de curvatura no serà menor dels valors indicats a continuació, 

Cables 

 Amb aïllament i coberta de material plàstic   ........................ 6 vegades el diàmetre 

 Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom   ...........   7,5 exterior cables 

En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 

característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació. 

Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables 

aïllats amb paper impregnat. 

Es distingiran els següents procediments, 

   A) Estès de cable per ser directament soterrat. 

   B) Estès de cable en tubular ja construït. 

   C) Estès de cable armat en tubular ja construït. 

3.2.4. Línia equipotencial de terra 

 Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà 

paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm
2
 de 

secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura 

"Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la 

caixa de protecció i maniobra. 

 En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al 

costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a 

mínim de 1000 V i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. 

 En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 

cm en  

els extrems. 

3.3. Condicions específiques de les instal·lacions 

3.3.1. Preses de terra independents 
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 Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles 

no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l'altra 

presa dissipa la màxima corrent de terra prevista. 

Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents, 

Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a 

facilitar el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que 

tingui o pugui tenir. 

Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt 

d'elèctrodes amb el punt de posada a terra. 

Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia 

d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, 

born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, 

de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat 

de poder realitzar la mesura de la resistència de terra. 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb 

una superfície mínima de 0,5 m
2
, en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses 

plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres. 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que 

siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No 

obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més 

profundes són d'una elevada resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 

cm. 

El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se 

construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 

S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és 

possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una 

lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

3.3.2. Enllaços i connexions 

Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o 

sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així 

com del seu embolcall metàl·lic, quan existeixi. 

Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència 

contra la corrosió que pugui assegurar el terreny. 

Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en 

arquetes de registre. 

Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
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sempre que sigui possible. 

A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i 

armats, es disposaran en l'interior de caixes de ferro quitranat o plàstic adequat. 

B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també 

protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l'aïllament, 

amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o 

diverses capes de vernís intempèrie. 

També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en 

una massa homogènia, formant un aïllament reconstituït. 

Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d'orificis proveïts de taps 

roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb suficient rigidesa 

dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 

C) En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran normalment 

electrògens. 

3.3.3. Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i 

pintat 

Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó  mitjançant perns d'ancoratge i placa 

de fixació unida al fust. 

S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments. 

L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament 

aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a 

aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una 

vegada instal·lats. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 

10 cm. 

Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla 

transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada. 

Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, 

etc.), una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, 

de manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix. 

El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix, 

A) Desgreixat general del suport mitjà de tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12. 

B) Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació de dos components, especial per a 

galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de 2 microns. 

C) Una vegada seca perfectament la capa anterior s'aplicarà, a brotxa, una capa de pintura 
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sintètica brillant per a exterior, del color que es determini, norma INTA 16.42.18 i amb un 

gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 microns. 

3.3.4. Fixació de braços 

Quan s'utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent 

de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del 

pal provocats pel vent. 

Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç 

i 4 perns d'ancoratge. 

Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin 

per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 

Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm. 

L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el 

mínim de deterioració en els murs. 

Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 

Esforços. 

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent 

de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni 

del suport o parapet que els sustenti. 

3.3.5. Instal·lació de pal petit metàl·lic 

L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament 

aplomats en totes les direccions no sent admissible l'utilització de falques o tascons per a 

aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es 

fixaran en aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, 

estabilitat, solidesa i gruix. 

Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de construcció almenys de 50 cm. 

Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat pels braços. 

L'encast de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el 

mínim deteriorament en els murs. 

Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 

Esforços. 

La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços 

superiors als exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe dels 

paràmetres a què els sustenten. 

3.3.6. Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó 

L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament 
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aplomats en totes les direccions no sent admissible l'ocupació de falques o tascons per a 

aconseguir el muntatge a plom definitiu. 

En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessitin fonamentació, la profunditat 

d'encastament en el sòl serà com a mínim de'1,3 m per als suports de menys de 8 m 

d'altura, augmentant 0,1 m per cada metre d'excés en la longitud del suport. 

Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència 

d'aquesta no serà inferior a la del suport que suporta. 

En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d'un prisma de pedraplé. 

Possibilitats d'aplicació d'altres valors. 

Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el 

projectista podrà proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors apartats, fent 

intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels 

massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades. 

3.3.7. Instal·lació interior 

3.3.7.1. Equip 

A) Subjecció 

L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i 

incombustible, mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 

elements i la seva eventual substitució. 

Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport. 

Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a 

més de la reactància el condensador i l'arrencador en cas de ser necessari, així com els 

borns de connexió i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió. 

B) Connexions 

Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els 

seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió. 

Quan s'utilitzin làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà l'arrencador de tal 

forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 

3.3.7.2. Muntatge interior 

 El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció 

mínima  

de 2.5 mm
2
; complirà la Norma UNE RV-1000. 

 S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada. 

 El muntatge serà continu, sense enllaços. 

 En l'extrem inferior està preparat per  a connectar amb l'equip, segons l'apartat 

anterior. 
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3.3.7.3. Caixa portafusibles 

S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, 

borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar 

aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. 

Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. 

3.3.7.4. Presa de terra 

Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un 

terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents volanderes, tot això en 

material inoxidable. 

3.3.7.5. Fusibles 

S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A fins a 400 W de 

potència de la làmpada i de 10 A per als de 700 i 1000 W. 

Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 

3.3.7.6. Normalització 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 

intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i connexions, sense 

necessitat d'operacions o elements accessoris. 

3.3.8. Instal·lació d'equips en les lluminàries 

En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen d'un compartiment 

separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en 

l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material 

inoxidable i brides que permetin la seva eventual substitució. 

Aquesta placa se subjectarà a la carcassa per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda 

d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en 

cas d'avaria. 

L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel 

bon funcionament dels equips, d'acord amb la taula de característiques que figura en 

l'apartat corresponent d'aquest plec de condicions. 

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 

20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. 

Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de 

forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada. 

El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 

intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i connexions, sense 

necessitat d'operacions o elements accessoris. 

3.3.9. Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 
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3.3.9.1. Equip 

L'equip, en el cas que no es col·loqui en l'interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler 

de material aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que 

permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. 

Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble 

aïllament tancada per mitjà de cargols de cap triangular. 

Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc. 

Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant  

premsaestopes. 

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 

20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posició de 

connexió. 

3.3.9.2. Fusibles 

Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels 

elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol 

imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç. 

Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 

Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana 

mitjançant cargols inoxidables. 

La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació. 

Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció 

mínima de 2,5 mm
2
; complirà la Norma UNE RV-1000. 

Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 

3.3.9.3. Normalització 

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 

intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i connexions, sense 

necessitat d’operacions o elements accessoris. 

3.3.10. Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica 

La cèl·lula fotoelèctrica s'instal·larà en tots els casos a una altura de 4,5 m i es fixarà a una 

peça recolzada, les dimensions de la qual figuren en el croquis adjunt. 

Quan l’esmentada peça s’adapti a un suport, es fixarà per mitjà de cargols inoxidables i els 

cables passaran per l'interior del suport fins a la caixa de maniobra. 

En el cas d'instal·lació sobre façana s'adaptarà una caixa de derivació, i per un tub 

metàl·lic o PVC, pel que passaran els cables fins a la caixa de maniobra. 

El conductor per a la cèl·lula serà de coure i doble aïllament havent de complir la Norma  

UNE RV-1000, i serà d'una secció de 2,5 mm
2
. 
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En l'extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S'adopta com a norma la base de 

la cèl·lula, un connector de baioneta del tipus Ansa Estàndard C-73 1-1957, per la qual 

cosa qualsevol cèl·lula que no posseeixi aquest tipus de connexió haurà de subministrar-

se amb la corresponent peça d'adaptació. 

Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades del seu 

suport. 
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