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1.  INTRODUCCIÓ 

 

 
 

1.1.     Prescripcions i generalitats 
 

 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes 

de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les 

obres del projecte de “Projecte d’urbanització de l’Avinguda Jaume I al municipi de Les Borges 

Blanques (les Garrigues)”. 

 
 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al 

tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de 

formigó en massa o armat (EHE); en el Plec General de Condicions per  a  la  Recepció de  

Conglomerats Hidràulics; en  el  Plec  General de  Condicions Facultatives de canonades per a 

l'abastament d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials 

vigents que guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions 

complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

 
 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de 

forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

 
 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 

principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 

excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director 

d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa 

la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

 
 

1.2.     Àmbit d’aplicació 
 

 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. 

A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut 

regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin 
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a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de 

Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà 

primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 
 

1.3.     Senyalització de les obres 
 

 
 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el 

Director d'Obra. 

 
 

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de 
 

Catalunya. 
 

 
 

1.4.     Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 

 
 

S'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i 

reglaments que es relacionen a continuació: 

 

Plec  de  Prescripcions Tècniques  Generals  per  a  la  Recepció  de  Ciments  (Decret 
 

776/1997 del 30 de maig). 

 
Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. - 

64). 

 

"Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), aprovat per Decret. 

 
Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per OM 

de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre). 

 

Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades sanejament poblacionals, aprovat per 

OM de 15 de setembre de 1986 (BOE núm. 228 de 23 de setembre i correcció d’errates al BOE 

de 28 de febrer de 1987). 

 

Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l‘agua per al consum humà 

 

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
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Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 

Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. Reglament  Nacional  

del  Treball  a  la  Construcció i  Obres  Públiques  i  Disposicions 
 

complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 

 

604/2006, de 24 d’octubre) (BOE 127 del 27.05.2006). 

 
Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  urbanització  i 

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

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

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Reial Decret 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de 

novembre, sobre residus sòlids urbans. BOE núm. 149, de 23 de juny de 1986. 

 

Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg 

de residus. 

 

Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

 
Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 

(DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 

 

Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. OM 

27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 

OC 5/2001 sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó. OC 8/01 

sobre reciclat de ferms (PG-4) 

Instrucció per la recepció de ciments RC-03 

 
Reglament  Electrotècnic  sobre  Condicions  Tècniques  i  Garanties  de  seguretat  en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 

3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
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Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 

 

10 de Abril). 

 
Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient. 

 

Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

 
Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 

 

(Decret dels 12 de maig de 1954). 

 
Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

 
Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). Codi 

de circulació vigent. 

Normes 8-1-IC i 8-2-IC i 8.3-IC per a Marques vials i senyalització horitzontal. 
 

 
 

En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 

determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 
 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 

afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

 
 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 

de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions 

a complir. 
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1.5.     Condicions generals 

 

 
 

Tots  els  materials  que  s'utilitzin  a  les  obres  hauran  d'acomplir les  condicions que 

s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Director. 

 
 

Serà  obligació  del  Contractista  avisar  l'Enginyer  Director  de  les  procedències dels materials 

que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient al moment de fer-los servir, per a que puguin 

executar-se els assaigs oportuns. 

 
 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 

abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 

per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 

treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per l'Enginyer Director, podrà ser 

considerat com defectuós. 

 
 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 
 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de l'Enginyer Director. 

 
 

1.6.     Descripció del projecte 
 

 
 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la 

Memòria. 
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2.  MATERIALS BÀSICS. 
 

 
 

2.1.     Aspectes generals. 
 

 
 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no 

haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 

existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 
 

2.2.     Materials per al moviment de terres 
 

 
 

Rebliments localitzats 
 

 
 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altra matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin  necessaris, amb  

l'autorització, en  aquest cas,  de  la  Direcció de  l'Obra.  Les condicions mínimes exigibles son 

les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 

2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 

 
2.3.     Materials per a ferms i paviments 

 

 
 

Tot-u artificial 
 

 
 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 

10/2002. 

 
 

El rebuig pel tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 
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    Composició granulomètrica 

 
La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

 
 

    Duresa 

 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-

cinc.(35). 

 
 

    Plasticitat 

 
El material serà no plàstic. 

 

L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 
 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-

106/72 i NTL-113/72. 

 
 

Mescles bituminoses en calent 
 

 
 

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. 

5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 

 
 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig  

d’identificació per  raigs  X,  del  que  s’haurà  de  deduir  que  no  tenen  cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 
 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 

fabricació de mescles bituminoses. 

 
 

    Lligant hidrocarbonat 

 
Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

 
 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
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temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

El lligant a emprar serà BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 

Característiques del betum original: 
 

- Penetració a 25º (NLT-124/84) ........................................................................ 6-7 mm 
 

- Índex de penetració (NLT-181/84) ................................................................... -0.7 - +1 
 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ........................................ 48ºC - 57ºC 
 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .............................................................. <=-8ºC 
 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ........................................................................ >=90 cm 
 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ................................................................ 99,5% 
 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ...................................................... <=0,2% 
 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .......................................................... >=235ºC 
 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) .............................................................. >=1,00 
 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ................................................................ >=15% 
 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ................................................................. <4,5% 
 

 
 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 

- Variació de massa (NTL-185/84) ...................................................................... <=0,8% 
 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ..............................>= 50% de la penetració original 
 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ........................... <=9ºC 
 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ........................................................................ >=50 cm 
 

 
 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat 

o a la Direcció d'Obra. 

 
 

    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 

NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

 
 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
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El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia 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 al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (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. 

 
 

    Granulat fi 

 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent 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, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent 

(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no 

es podrà utilitzar sorres naturals. 

 
 

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 setanta cinc (75) per a les naturals. 

 
 

    Filler 

 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 

proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: Tamís 

UNE                                     % Passa 
 

0.63 mm                                            100 
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0.32 mm                                          95-100 

 

0.16 mm                                          90-100 
 

0.080 mm                                         70-100 
 

 
 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

 
 

    Tipus i composició de la mescla 

 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i  l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 

complementaris: 

 

     No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
 

     El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
 

     El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
 

 
 

Regs d'adherència 
 

 
 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents 

prescripcions particulars. 

 
 

    Lligant 

 
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 

1999, 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 pel 

Director de l'Obra. 

 
 

    Dotació de lligant 

 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, 

el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitza- des. 
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Granulats per a regs d'emprimació 

 

 
 

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 hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
 

530.2 del PG-3. 
 

 
 

Emulsions bituminoses 
 

 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 

Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

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'emprimació 
 

 
 

Reg de curat 
 

 
 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 

 
 

Vorades prefabricades de formigó 
 

 
    Condicions generals 

 
Les vorades prefabricades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-20 o superior, 

fabricats amb àrid procedent de mallat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura, i ciment Portland 

350. 

 
 

    Forma i dimensions 

 
La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els 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 que vagin col·locades. 
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La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m). 

 

 
 

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres 
 

(± 10 mm). 
 

 
 

Peces prefabricades de ciment 
 

 
 

    Condicions generals 

 
Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a la Recepció de Ciments vigent, i la comprovació de les característiques d'assaig que es fixen 

en aquest Plec. 

 
 

    Característiques geomètriques 

 
Les peces prefabricades estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les 

senyalades en els Plànols corresponents. 

 
 

Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero coma tres per 

cent (± 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu centímetres (10 cm). 

 
 

El gruix d'una peça pres en diferents punts dels contorns, amb excepció dels rebaixos de la cara o 

del dors, no variarà en més del vuit per cent (8%) del gruix màxim i no serà inferior a tres 

centímetres (3 cm). 

 
 

La desviació màxima d'una aresta respecte a la màxima recta serà de l'un per mil (1 ‰); i la 

separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no serà superior a cinc 

dècimes de mil·límetre (± 0,5 mm), en més o en menys. 

 
 

    Aspecte i estructura 

 
Les peces hauran d'acomplir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició s'acompleix si, 

en el moment d'efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en l'estat sec,  aquesta 

cara resulta ben llisa i  no  presenta un  percentatge de  panots defectuosos superior al cinc 

per cent (5%) sobre la partida. 
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L'estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar 

escatadures ni porus visibles. 

 
 

    Característiques físiques 

 
Resistència mecànica: 

 
     Valor mitjà de 4 provetes més gran o igual a 4 Mpa. 

 

     Valor individual més gran o igual a 3.2 Mpa. 
 

 
 

Resistència al desgast per abrasió (Assaig d’abrasió dels “Disc ample”. Cap de 

les 4 provetes pot tenir un desgast individual superior a 21mm. 

    Absorció d'aigua 

 
S’acceptarà que existeix una impermeabilitat  a l’aigua suficient quan s’acompleixi  per 4 provetes 

que l’absorció total individual no sigui superior al 6%. Les peces, l’absorció total de les quals sigui 

inferior al 6% s’entén que són resistents a les gelades. 

 
 

2.4.     Beurades, morters i formigons 
 

 
 

Aigua per a beurades, morters i formigons 
 

 
 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08. 

 
 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord 

amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 

 
 

Granulats per a morters i formigons 
 

 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa EHE-08. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 

justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que 

li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aque- lles procedències que, al 

seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 
 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

 
 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada 

pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

 
 

Ciments 
 

 
 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 
 

30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 

 
 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE- 
 

08 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 
 

80.310.96. 
 

 
 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a 

tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 

especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

 
 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 

dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de 

les facultats que corresponen al director d’Obra. 

 
 

En qualsevol   cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a 

la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
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El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 

serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 
 

Additius per a beurades, morters i formigons 
 

 
 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE-08 

 
 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 

de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 
 

Formigons 
 

 
A més a més de l'EHE-08 I RC-97 es tindrà present el següent: 

 

 
 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-

3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 

obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

 
 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 

previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE- 

08. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva   

de la  fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera 

idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

 
 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a 

la del Projecte. 

 
 

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'executi un formigó compacte i homogeni. 
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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 de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 

cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

 
 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 

mètode de transport i posada en obra. 

 
 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 
 

- Planta preparadora: 

 
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 de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 

en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 
 

- Identificació dels granulats: 
 

Procedència i assaigs d'identificació. 
 

 
 

- Identificació del ciment: Procedència i 

assaigs de recepció. 
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- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i   additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtin- gudes. 

 
 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La  fabricació,  transport,  abocament, compactació i  curat  s'efectuaran acomplint  les 

prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies 

obtingudes. 
 
 

2.5.     Acers 
 

 
 

Acers inoxidables per a aparells de recolzament 
 

 
 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o 

F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 

 
 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 
 

254.1 del PG3. 
 

 
 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

 
 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 

tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

 
 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 

7262 i UNE 7290. 
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Galvanitzats 

 

 
 

    Definició 

 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 

que la protegeix de l'oxidació. 

 
 

    Tipus de galvanitzat 

 
La galvanització d'un metall, 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 

/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). 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 electrolítics de zenc, es designaran amb la 

lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

 
 

    Execució del galvanitzat 

 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 

 

36083. 
 

 
 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 

37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 

especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 

Norma UNE 37302. 

 
 

    Aspecte 

 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat 

en la capa de zenc. 
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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. 

 
 

    Adherència 

 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

 
 

    Massa de zenc per unitat de superfície 

 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre qua- drat (6 

g/dm2). 

 
 

    Continuïtat del revestiment de zenc 

 
Galvanitzat en  calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al  MELC 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. 

 
 

    Gruix i densitat del revestiment 

 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 

8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

 
 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 
 

2.6.     Materials de sanejament, abastament i reg 
 

 
 

Tubs de polietilè 
 

 
 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes 

UNE 53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 
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Temperatura 
 

Polietilè densitat alta Polietilè densitat baixa i 
mitjana 

A 0°C <= 50 x Dn <= 20 x Dn 

A 20°C <= 20 x Dn <= 15 x Dn 
 
 

    Definició 

 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 

 
 

S'han considerat els tipus de material següents: 

 
1. Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 45°C. 

2. Polietilè  de  densitat  baixa  per  al  transport  d'aigua  a  pressió  amb  una 

temperatura de servei fins a 45°C. 

3. Polietilè  de   densitat  mitjana  per   al   transport  de   combustibles  gasosa 

temperatures fins a 40°C. 

 
 

    Condicions generals 

 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 

 
 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 

i  no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 
 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 

del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

 
 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

 
 

S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
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El tub es pot corbar en fred entre 0°C i 20°C de radi de curvatura. 
 

 
 

    Assaigs en tubs de polietilè 

 
S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s’indica a la taula següent. 

La pressió interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en 

el tub, la qual s’expressa a la tercera columna de la taula. 
 
 

Temperatura de l'aigua Durada mínima de l’assaig Tensió tangencial en el tub 

º C 
 

20 

(h) 
 

1 

(kg/cm2) 
 

80 

70 100 30 
 
 

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna de l’aigua 

determinada per la següent fórmula: 

 

P = 2 e z / (De – e) 

 
en la que: 

 
z                = tensió tangencial de l’assaig (80 kg/cm2 o 30 kg/cm2) 

 

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

= diàmetre exterior del tub, en mm. 

p                = pressió de l’aigua durant l’assaig en kg/cm2. 
 

Els diàmetres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm. Els 

gruixos es calculen amb la fórmula indicada a l'apartat anterior 

 

e = p De / (2 z + P) 

 
en la qual: 

 
P= tensió de treball admisible que és 50 kg/cm2. 

 

 
 

Els gruixos i pesos per m.1. s’indiquen a la següent taula: 
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Diàmetres exteriors 

Pressió nominal (kg/cm
2
) 

4 6 10 

e e E 

mm mm mm Mm 

16   2.0 

20   2.0 

25  2.0 2.3 

32  2.0 2.9 

40 2.0 2.3 3.6 

50 2.0 2.8 4.5 

63 2.4 3.6 6.7 

75 2.8 4.3 6.8 

90 3.5 5.1 8.2 

110 4.2 6.2 10.0 

125 4.8 7.1 11.4 

140 5.4 7.9 12.7 

160 6.2 9.1 14.6 

180 6.9 10.2 16.4 

200 7.7 11.4 18.2 

225 8.7 12.8 20.5 

250 9.6 14.2 22.8 

315 12.1 17.9 28.7 

400 15.4 22.7 36.4 
 

 

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres 

líquids i temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús. 

 
 

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula: 

Tolerància =0,0009 De (mm) 

 
amb un valor mínim de 0,3 mm i essent De el diàmetre exterior en mm. 

 

 
 

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula: 

Tolerància =0,1 e + 0,2 (mm) 
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essent e el gruix de la paret en mm. 
 

    Assaig de resistència a la pressió interna 
 

La descripció de l'assaig és idèntica a la del polietilè de baixa densitat. Però varien les 

condicions de les proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuació 
 

 
 

Temperatura de l’aigua 
 

ºC 

Durada màxima de l’assaig 
 

h 

Tensió tangencial en el tub 
 

kg/cm2 

20 
 

80 
 

80 

1 
 

44 
 

170 

150 
 

42 
 

30 
 

 

S’aplica  un  factor  de  reducció  de  la  pressió  d’utilització  dels  tubs  en  funció  de 

l’augment de temperatura de l’aigua, el qual s’expressa a la taula següent, i és comú 

per ambdos tipus de canonades de polietilè, alta (HDEP) i baixa (LDEP) densitat. 
 

 
 

Temperatura de l’aigua Factor de reducció per 
 

obtenir la pressió de treball 

mínima màxima (f) 

0                                     20                                          1.00 
 

20.1                                  25                                          0.80 
 

25.1                                  30                                          0.63 
 

30.1                                  35                                          0.50 
 

35.1                                  40                                          0.40 
 

40.1                                  45                                          0.32 
 

 

    Recepció 

 
Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 

 

 
 

Pous de registre 
 

 
    Definició 

 
Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i 

reparació. 
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    Procedència 

 
Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

 

 
 

    Característiques generals 

 
Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial 

de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb 

caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

 
 

    Pous prefabricats 

 
Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1.200 mm) de diàmetre interior 

i setze centímetres (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a set-

cents mil·límetres (300-700 mm) de diàmetre interior. 

 
 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per 

permetre canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les 

clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les 

peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 

 
 

Els pous tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aquí el pou serà 

de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra transició en la part final gràcies a un con 

de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa 

possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de sis-cents mil·límetres 

(600 mm). 

 
 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la 

cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar la 

turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en 

Projecte, reservant-se l’Administració la realització de les proves que cregui adients per a la 

constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 

 
 

Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
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Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 
    Característiques generals 

 
Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per 

a pous de registre segons plànols. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona 

circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 

dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les tapes no tindran forats de 

ventilació. Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

 
 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i 

la tapa sigui rectificat mecànicament. 

 
 

    Normes de qualitat 

 
Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement 

repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes 

perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran 

lliures de sorra cremada i seran llises. 

 
 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 

Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol 

de 1974 seran: 

 

a)      Duresa Brinell 205-235. 
 

b)      Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 
 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze 

quilograms (12 kg). 

d)      Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 
 

 
 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de 

forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials 

idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les 

peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

 
 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf 

anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 
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    Recepció 

 
Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

 

 
 

Juntes d’estanqueïtat de goma 
 

 
 

    Criteris generals de definició 

 
Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer 

inoxidable, per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

 
 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en 

qualsevol direcció respecte l'eix del tub. Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les 

prescripcions establertes, normes corresponents i de geometria segons s'especifica als Plànols. 

En tot cas les característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 
 

    Criteris de rebuig 

 
Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM 

C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. 

Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas 

contrari es rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir 

un excés de dues unitats i el seu cost és a càrrec del subministrador. 

 
 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 
 

Prova 
 

Àcid sulfúric 1N 

Exigència 
 

Cap pèrdua de pes durant 48 hores. 

Mètodes d'assaig 
 

ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N 
 

Tensió de trencament 

Cap pèrdua de pes durant 48 hores. 
 

80 kg/cm2 

ASTM D543 a 22ºC 
 

ASTM D412 

Allargament de trencament 
 

Duresa 

Superior al 350% 
 

+ 5 de l'especificada pel fabricant 

ASTM D412 
 

ASTM D2240 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament 

inferior al 15% 

Pèrdua d'allargament de trencament 

ASTM D573, 70 + 1ºC 
 

durant 7 dies 
 

ASTM D573, 70 + 1ºC 
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Compressió set 

inferior al 20% 
 

Menor del 25% de la 

durant 7 dies 
 

ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20ºC durant 22 hores 

Absorció d'aigua Increment d'aigua 

menor del 10% 

ASTM D471 immersió de 

proveta de 19 per 25 mm 

en aigua destil·lada a 
 
 
Resistència a l'ozó 

 
 

Cap atac 

70ºC durant 48 hores 
 

D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m                                          D624 Mètode B 
 

 
 

Unió de tubs 
 

 
 

Les  unions  entre  els  tubs  hauran    de  ser  totalment  estanques, no  produiran  cap 

debilitament del tub, o cas que el produeixin s´haurà de tenir en compte a l´hora de determinar 

la pressió de treball del tub. 

 
 

La pressió nominal haurà de ser com a mínim igual a la dels tubs. 
 

 
 

    Unió de tubs de polietilè 

 
Les unions de tubs de polietilè s’efectuaran mitjançant soldadura “a tope“. 

 

 
 

Peces especials 
 

 
    Condicions generals 

 
Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió, i seran fàcils de 

maniobrar a mà, havent de subministrar-se de forma adequada per a protegir- los millor. 

 
 

Les peces especials seran del mateix material que el tub i s´empraran per a canvis de direcció o 

secció de canonades, desviacions o interrupció. En tots els casos tindran les mateixes mides 

d´acoblament que els tubs, a igualtat de pressió nominal tindran un gruix superior i la mateixa 

protecció contra la corrosió. 

 
 

Portaran gravada la marca del fabricant. 
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S´ancoraran  amb  tropells  de  formigó  prou  dimensionats  per  suportar  les  forces 

originades per la pressió interior. 

 
 

L´acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines. 
 

 
 

S´exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 
 

    Corbes 

 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l´eix tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

 
 

    Cons 

 
S´empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

 
 

Quan s’instal·lin per reduir velocitat de circulació (cons divergents) tindran una conicitat inferior 

a 25º. 

 
 

Quan s’instal·lin a l´aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació de 

l´aire, evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons 

excèntrics amb la generatiu superior horitzontal. 

 
 

    Tes 

 
Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm de diàmetre. 

 

 
 

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni de la derivació. 
 

 
 

Quan  s´emprin  a  estacions  de  bombeig,  l´entrada  s´orientarà  en  la  direcció  de circulació 

per a l´entrada de cabal a un col·lector comú. 

 
 

    Collarins 

 
S´empraran per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. Seran de dues peces, de 
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ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. 

 

L’estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s´aconseguirà per interposició d´un anell de goma 

i premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 

 
 

La connexió de la derivació es farà sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una peça 

d´enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d´enllaç amb rosca mascle 

tant de material plàstic com metàl·lic. 

 
 

     Vàlvules 

 
Es  faran  servir  per  al  comandament  de  cabals,  seguretat  de  les  instal·lacions i aïllament 

de sectors de la xarxa. 

 
 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa gris, fosa 

nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 
 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de 

servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 

Kg/cm2. Nominals i exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 
 

 
 

Les vàlvules que s´hagin d´accionar manualment hauran de ser capaces d´obrir i tancar 

amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

 
 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 

 
 

S’instal·laran dins  d´arquetes  d´obra  que  tinguin  tapa  de  ferro  colat  i  marc,  de 

dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial 

sense enrunar l´arqueta. 

 
 

     Vàlvules de comporta 

 
S´usaran diàmetres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa 

grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2  i d´acer fos per a pressions superiors. L´eix serà 

d´acer inoxidable i fet d´una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
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La femella serà de bronze. El bagant, d´igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la 

superfície d´elastòmer. L´accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i 

els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió 

nominal d´una sola cara. 

 
 

La unió dels tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

L´estanqueïtat de l´eix s´aconseguirà amb juntes d´elastòmer. 

Per diàmetres menors a 50 mm seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 
 

 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2  amb tanca estanca desprès 

de moltes maniobres. 

 
 

Pericons 
 

 
 

    Definició 

 
Formació de parets per a pericons quadrats o rectangulars. 

 

S'han considerat peces prefabricades de formigó agafades amb morter. 

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

 

-     Comprovació de la superfície de recolzament 
 

-     Col·locació de les peces agafades amb morter 
 

-     Comprovació de l'estanquitat del pericó 
 

 
 

    Condicions generals 

 
El pericó ha de ser estable i resistent. 

 

 
 

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

paviment. 

 
 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  35 
 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

 

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

conducció. 

 
 

    Paret de peces prefabricades de formigó 

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

recolzades a sobre d'un element resistent. 

 
 

    Solera 

 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

 

 
 

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

formigonat com disgregacions o buits a la massa. 

 
 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
 

 
 

Resistència característica estimada el formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 
 

 
 

Toleràncies d'execució: 

 
-     Desviació lateral: 

 

-  Línia de l'eix                         ± 24 mm 
 

-  Dimensions interiors           ± 5 D 
 

> 12 mm 
 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

-    Nivell soleres                           ± 12 mm 

-    Gruix (e): 
 

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

- 8 mm 
 

-  e > 30 cm                             + 0,05 e (<= 16 mm) 
 

- 0,025 e (<= -10 mm) 

-    Planor                                       ± 10 mm/m 
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2.7.     Materials per a instal·lacions elèctriques i enllumenat 

 

 
 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d'energia elèctrica hauran de complir  

les  condicions  exigides  en  el  "Reglamento  de  Líneas  Eléctricas  de  Alta Tensión (Decret de 

28 novembre de 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decret 842/2002 de 

2 d'agost)" i, en general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin 

relació amb aquest tipus d'instal·lacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i 

estiguin en vigor en el moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 

 
 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats 

per sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l’ús d'interruptors automàtics amb relés 

magneto tèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la 

Instrucció MIBT 020. 

 
 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instal·lació projectada i 

l’aïllament fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es 

realitzarà mitjançant l’ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la 

que es derivaran conductors de protecció a la totalitat de les masses metàl·liques. 

 
 

Conductor de Cu (UNE 0.6/1KV) 
 

 
 

Conductor de coure per sistemes de baixa tensió i instal·lacions d’enllumenat, serveis fixes. 

 
 

Es contemplen els següents conductors: 

 
-     Cu RV-K 0,6/1 kV, tripolar amb secció 3x2,5 mm2. 

 

-     Cu RV 0,6/1 kV, tetrapolar amb secció 4x6 mm2. 
 

 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions d’estesa, fixació i connexió a caixes o 

mecanismes. 
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Conductor d’alumini (UNE 0.6/1KV) 

 

 
 

Conductor d’alumini per sistemes de distribució de baixa tensió. Designació UNE AL RZ 0,6/1 

kV, tetrapolar amb secció 3x150/80 mm2, muntat. 

 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions d’estesa, fixació i connexió a caixes o 

mecanismes. 

 
 

Conductor de Cu nu 
 
 

Conductor de coure nu, unipolar de 35 mm2 de secció, muntat. 
 

 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions d’estesa, empalmament i connexió a la 

presa de terra. 

 
 

Caixes i armaris 
 

 
 

    Conjunts de protecció i mesura 

 
-    Definició: 

 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 

 

 
 

-    Característiques generals: 

 
Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components: 

 

-     Caixes modulars amb doble aïllament 
 

-     Unions modulars 
 

-     Tapes laterals 
 

-     Plaques de muntatge 
 

-     Elevadors suplements de plaques 
 

-     Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial 
 

-     Finestra dels automàtics 
 

-     Bases corrent contínua 
 

-     Neutre seccionable 
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-     Borns bimetàl·lics 
 

-     Interruptor automàtic 

 

-     Interruptor diferencial 
 

-     Peça per a cobrir els borns 
 

-     Born de connexió a terra 
 

-     Cable elèctric 
 

-     Terminal de pressió, de pre-aïllament 
 

-     Dispositius de ventilació 
 

-     Conjunt de fixació mural 
 

-     Cargol de fixació 
 

-     Canal pels cables 
 

 
 

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivació o unitat 

d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. La  cara 

frontal ha  de  ser transparent i  precintable. Les  parts interiors han de  ser accessibles per 

l'esmentada cara frontal. 

 
 

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base porta fusibles i 

fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un aspecte uniforme i 

sense defectes. Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 

 
 

Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil 

accés. La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada 

d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc. El tipus d’instal·lació ha de ser l'establerta 

per l'empresa distribuïdora. 

 
 

Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior 

d'envoltants de doble aïllament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se disposat 

en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els 

Transformadors de Mesura. Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 

 
 

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750. Cadascun dels conductors 

ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. Les terminacions del cablejat ha 

de ser l'adequada. L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
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Per a intensitats més grans de 100 A, els relés tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de 

permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de les cobertes 

dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau pel neutre. 

 
 

Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, 

autoextinguibles. El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relé 

Diferencial general i d'una protecció magneto tèrmica per a cadascun dels circuïts  interiors.  Tots  

els  materials  no  han  de  presentar perill  d'incendi  per  altres materials que hi hagin al seu 

voltant. Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una 

etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix. 

 
 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual                  55ºC 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual             65ºC 

 
-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En caixes. 

 
El conjunt ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades 

següents: 

 

-     Marca i fabricant 
 

-     Tipus 
 

-     Tensió nominal en V 
 

-     Intensitat nominal en ampers de les bases porta fusibles 
 

-     Anagrama d'homologació UNESA 
 

 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

-    Normativa de compliment obligatori: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Condiciones generales de seguridad." 
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UNE 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades" 

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 

 
 

Tubs i canals 
 

 
 

    Tubs rígids de PVC 
 
 

-    Definició: 

 
Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama. 

 
 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). 
 

 
 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 
 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 
 

 
 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

 
 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 
 

 
 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

 
Han d'estar marcats amb: 

 
-     Nom del fabricant. 

 

-     Marca d'identificació dels productes. 
 

-     El marcatge ha de ser llegible. 
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-     Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 
 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
 

 
 

Han  de  situar-se  en  posició  horitzontal.  L'alçària  d'emmagatzematge  no  ha  de 

sobrepassar els 1,5 m. 

-    Normativa de compliment obligatori: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 

 
 

    Tubs flexibles de material plàstic 
 

 
 

-    Definició: 

 
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de 

diàmetre. 

 
 

-    Característiques generals: 

 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

 
 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 
 

 
 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 
 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En rotlles. 

 
Han d'estar marcats amb: 

 
-     Nom del fabricant. 

 

-     Marca d'identificació dels productes. 
 

-     El marcatge ha de ser llegible. 
 

-     Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 

-    Normativa de compliment obligatori: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 

 
 

Equips de comandament, control i regulació 
 

 
 

    Centres de comandament, control i regulació 

 
-    Definició: 

 
Es contemplen els següents elements: 

 
-     Armari metàl·lic 

 

-     Equips de comptatge 
 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i

 modificació   dels   paràmetres   de   funcionament   de   les   instal·lacions 

d'enllumenat 

 
 

Armari metàl·lic 
 

 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. Ha de tenir una 

textura uniforme i sense defectes. El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. 

Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. La 

porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys 

de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta  metàl·lica proveïda  de  clau  

normalitzada  per  companyia  i  suport  per  a bloquejar amb candau. 

 
 

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. Les frontisses de la porta han de ser 

interiors i l'angle d'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge i la tapa han 

de portar borns de presa de terra. Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la 

pluja. Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les 

operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  43 
 

trobi a la seva posició definitiva. 

 

Si  la  porta té  finestra, aquesta ha  de  ser  de  metacrilat transparent. Ha  de  tenir 

il·luminació interior amb portalàmpades estanc. Ha de tenir una presa de corrent per a les 

operacions de manteniment a dintre de l'armari. A l'interior del mòdul de companyia hi han 

d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària. 

 
 

La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa 

companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i 

manteniment pròpies de la seva responsabilitat. Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements 

de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la 

connexió del sistema centralitzat d'encesa. 

 
 

A  la  part  interior  de  la  porta  de  l'abonat hi  constarà un  esquema elèctric  de  la 

instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. Tots els mecanismes han 

d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats  per  a  la  ventilació  

i  per  evitar  la  condensació  al  seu  interior.  Les  caixes destinades a allotjar mecanismes 

que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la corresponent obertura. 

 
 

A la porta d'abonat hi ha d'haver un porta notes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions 

especials que es puguin produir. 

 
 

Equip de comptatge 
 

 
 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

 
-     Sòcol-caixa de borns 

 

-     Tapa transparent de policarbonat injectat auto extingible 
 

-     Tapa borns de material aïllant premsat. 
 

- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar 

situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

-     Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
 

 
 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 

excessiva o descàrrega elèctrica. 
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No han de propagar foc. Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de 

sòlids, pols i aigua. Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de 

generar pertorbacions radioelèctriques. Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

 
 

Actuador local 
 

 
 

Ha d'estar format per els següents aparells: 

 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de 

l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i 

ocàs. Reserva de marxa de 10 anys. 

- Contactors  de  sortida  programables  independentment  segons  el  rellotge 

astronòmic o a hores fixes. 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, 

potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i 

d'hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les 

proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

-     Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
 

-     Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
 

-     fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
 

-     fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 
 

- canal de comunicacions RS232 opto aïllat per a la connexió d'un mòdem 

telefònic o radio 

- canal  de  comunicacions RS485  opto  aïllat  per  a  la  connexió a  altres 

elements del sistema de control 

-     Muntatge en rail DIN 35 mm 
 

 
 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En caixes. 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
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sol. 

-    Normativa de compliment obligatori 

 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE 20-324-93 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 

envolventes." 

UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 

alterna de clases 0,5, 1 y 2." 

 

 
 

Elements de suport per a a llums exteriors 
 

 
 

    Columnes 

 
-    Definició 

 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària amb platina de base i porta. 

 

 
 

-    Característiques generals: 

 
-     Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

 

-     Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 
 

- La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, 

butllofes, esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

- S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 mm i 

que afectin més d'un 2% de la superfície total. 

- El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 

inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 

-     Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
 

 
 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011)               M24 x 500 mm 
 

Dimensions dels registres i de les portes                            Segons UNE 72-402 
 

Dimensions de la subjecció dels llums                                Segons UNE 72-402 
 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany           >= 98,5% Gruix de 

la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85)      > 200 g/m2 

Gruix mínim de la paret del bàcul  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
 

 
 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 
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Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número 

d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

-    Normativa de compliment obligatori: Reial 

Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86 
 

Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86 
 

Ordre MIE 19512/12.7.86 - BOE 21.7.86 
 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
 

 
 

Llums per a exteriors 
 

 
 

Llums per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. 
 

 
 

-    Definició: 

 
Llum per a vials, amb difusor de cubeta de vidre, obert o tancat, amb allotjament per a equip, 

per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W de potència. 

 
 

-    Característiques generals: 

 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; 

 

en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra". 

 
 

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de 

subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una 

tapa desmuntable. 

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de 

plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: En caixes. 
 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

-    Normativa de compliment obligatori: 

 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN  60598-2-3  93  "Luminarias.  Parte  2:  Reglas  particulares.  Sección  3: Luminarias 

para alumbrado público." 

 
 

Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat 
 
 

-    Definició: 

 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 

 

 
 

-    Característiques generals: 

 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports 

d’il·luminació i  no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 

instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 
 

-    Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

 

-     Material 
 

-     Tipus 
 

-     Dimensions en cm 
 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 
 
 
 
 

2.8.     Materials per a senyalització i abalisament 
 

 
 

Marques vials 
 

 
 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada 

per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 
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També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 

 

Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 
a)  El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. 

També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació 

nul·la. 

 

b)  El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de 

la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

 

c)  El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 

milicandeles per lux i metre quadrat. 

 

d)  El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 

superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del 

vorell de la calçada. 

 

e)  Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre 

Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Pres- cripcions Tècniques, 

tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, 

no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar marques 

vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data 

i termini que fixi el Director. 

 
 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 

utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions 

vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 
 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual 

s'haurà de fer amb els següents criteris: 

 

a)  De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a 

la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de 

microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs com a mínim, 

de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en 
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cas de dubte. 

b)  A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà 

un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microes- feres de vidre 

per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar 

entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels 

resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneï- tat dels materials, els pots de 

pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al 

Contractista per a la seva utilització. 

 

c)  Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 

Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible 

(tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari 

enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna 

d'elles. 

 
 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 

especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 
 

Durant l'execució de  les marques vials, el  personal responsable davant el  Director 

procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos 

pots de 2 Kg per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i 

Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus 

resultats, per assaigs de contrast. 

 
 

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el 

paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm i un gruix de 1 a 2 

mm o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en sentit 

transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop 

dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les 

amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Labo- ratori Central d'Estructures i Materials 

per a comprovar els rendiments aplicats. 

 
 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 

30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i 

carretera a què corresponen. 
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A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 

especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada 

mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el 

Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 
 

També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 

d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 

l'execució de la marca vial. 

 
 

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 
 

12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró 

fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

 
 

La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca vial, i 

als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retro reflectòmetre digital. 

 
 

Senyalització vertical 
 

 
 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PG3 “Senyals i cartells verticals de circulació” de l’ 

Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó 

del tipus fck=15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i eleme- nts de sustentació hauran de ser 

capaços de suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 
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3.  UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

 

 
 

3.1.     Treballs generals 
 

 
 

Replantejament 
 

 
 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 
 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 

de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 

replanteig. 

 
 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 

la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 

del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 

indiqui el Director. 

 
 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 
 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 

les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 
 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos i escales necessàries per la realització de tots 

els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 

replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
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El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut  

moguts o  eliminats, el  que  comunicarà per  escrit al director, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

 
 

Accés a les obres 
 

 
 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport per a l’accés 

de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 
 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 

abandonades o lliurades per usos posteriors per compte del contractista. 

 
 

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 
 

Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
 

 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

 
 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

 

a)  Oficines del contractista. 
 

b)  Instal·lacions per serveis del personal. 
 

c)  Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. d)  

Laboratoris, magatzems i tallers del contractista. 
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e)  Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f)   Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres g)  

Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h)  Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 

 
 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 
 

a)  Obres  per  al  desviament de  corrents  d'aigües  superficials tals  com  a  talls, 

canalitzacions, etc. 

b)  Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. c)  Obres 

de protecció i defensa contra inundacions. 

d)  Obres  provisionals  de  desviament  de  la  circulació  de  persones  o  vehicles, requerits 

per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

 
 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 
 

Maquinària i mitjans auxiliars 
 

 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 

adequada i correctament. 

 
 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 

de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
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L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 

en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 
 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del  

programa de  Treball,  hauran  de  ser  substituïts, o  incrementats en nombre, per altres que ho 

siguin. 

 
 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

 
 

Totes  les  despeses que  s'originin pel  compliment d'aquest article,  es  consideraran incloses  

en  els  preus  de  les  unitats  corresponents  i,  en  conseqüència,  no  seran abonades 

separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 
 

3.2.     Moviment de terres 
 

 
 

Aclariment i estassada del terreny 
 

 
 

-    Definició 

 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

 
 

    Enderrocs i demolicions 

 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 
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    Escarificació i compactació 

 
-    Definició 

 
La preparació de l'assentament del ferm, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la col·locació de les capes del ferm. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada 

cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 
 

Excavacions 
 

 
 

    Consideració general 

 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 
 

    Excavació de terra vegetal 

 
-    Definició 

 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 

per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 

segueixen: 

 

-    Excavació. 
 

-    Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
 

-    Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
 

 
 

-    Execució de les obres 

 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 

un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 

escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
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En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera  i  fins  i  tot  si  la  terra  està  seca,  es  podran  utilitzar motoanivelladores 

per la seva remoció. 

 
 

    Excavació en desmunt 
 

 
 

-    Definició 

 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació 

o caixa de paviments. 

 
 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, així com qualsevol 

sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, 

les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 

explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

 

- Les  operacions  de  càrrega,  transport,  selecció  i  descàrrega  a  les  zones 

d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de  

l'últim  emmagatzematge fins  al  lloc  d'utilització  o  abocador  (en  cas  de materials 

inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 

adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

-    Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 
- Qualsevol treball, maquinària, material o  element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-    Execució de les obres 
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Un cop enretirada la terra vegetal, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels 

següents requisits: 

 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 

 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 

ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 

bona execució. 

 
 

L'excavació de calçades i voreres hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 

plànols i amb allò que ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació 

que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

 
 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 

deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 

seleccionat del tipus E-2 o E-3. 

 
 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

 
 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudi- cis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

 
 

-    Toleràncies 

 
En les excavacions s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes 

extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota 

del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. 
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Aquestes  toleràncies  són  d'execució,  sense  que  les  variacions  siguin  objecte 

d'abonament. 

 
 

    Excavació de rases i pous 

 
-    Definició 

 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal 

d’enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 
 

Comprèn les següents operacions: 

 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa o pou, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, les excavacions amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de  l'últim  

emmagatzematge fins  al  lloc  d’utilització  o  abocador  (en  cas  de materials 

inadequats o sobrants). 

 

- La  conservació  adequada  dels  materials  i  dels  cànons,  indemnitzacions  i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

-    Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 
- Qualsevol treball, maquinària, material o  element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 

fases amb referències topogràfiques precises. 

 
 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 

amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
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materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill 

l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

 
 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

 
 

Un  cop  assolit  el  fons  de  l'excavació, es  procedirà a  la  seva  neteja  i  anivellació, 

permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica de cinc centímetres (±5 cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 
 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 

imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 

mesures necessàries. 

 
 

Terraplenats i rebliments 
 

 
 

    Rebliments localitzats 

 
-    Definició 

 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministrament, extensió i compactació de sols en rases o 

altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 

 
 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 
-    La preparació de la superfície d’assentament. 

 

-    Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 
 

-    L'extensió d'una tongada. 
 

-    La humificació o dessecació d'una tongada. 
 

-    La compactació d'una tongada. 
 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com faci falta fins a l'acabat 

del rebliment. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o  element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 

limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 
 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

 
 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques i el gruix de cada tongada 

ha de ser uniforme. 

 
 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

 
 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de 

dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 

 
 

3.3.     Afermats 
 

 
 

Tot-ú artificial 
 

 
 

-    Definició 

 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 
-    La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 

tongada. 

-    Refí de la superfície de la última tongada. 
 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
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-    Extensió de tongada 

 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 

haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 
 

-    Densitat 

 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 

 

la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 

 
 

-    Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal. 

 
 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 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 aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix del vial. 

 
 

-    Control de qualitat 

 
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

 
 

a)  Control de producció 
 

 
 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 
-    Proctor Modificat, segons NLT 108/76. 

 

-    Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 

-    Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 

-    Índex de llànties segons NLT 354/74. 
 

-    Límit líquid, segons NLT 105/72. 
 

-    Índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 

-    Coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 

-    Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
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b)  Control d’execució 

 
 
 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran 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. 
 

 
 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 

s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 
 

-    Criteris d’acceptació o refús del lot 

 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Proctor Modificat. S’admetrà 

com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat PM. 

 
 

Mescles bituminoses 
 

 
 

    Mescles bituminoses en calent 
 

 
 

-    Definició 

 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i 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. 

 
 

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 de la mescla. 
 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
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-    Equip necessari per a l'execució de les obres 

 

 
 

a)  Instal·lació de fàbrica 
 

 
 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 

(120 T/H). 

 
 

b)  Estenedores 
 

 
 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

 
 

c)  Equip de compactació 
 

 
 

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 composta 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 quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

-    Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 

 
 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

 
 

-    Execució de les obres 
 

 
 

a)  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball: 

 
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 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a 
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que la qualitat sigui la més gran possible. 

 

 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs 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. 
 

 
 

b)  Proveïment d’àrids: 
 

 
 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 

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. 

 
 

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, es 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. 

 
 

c)  Estesa de la mescla: 
 

 
 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remenant, 

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. 
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Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, 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 pararà especial compte a 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 juntes longitudinals. 
 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 

direcció del tràfic. 

 
 

-    Trams de prova 

 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud 

de cinquanta metres (50 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, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent 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 aprovat per l'Enginyer Director. 

 
 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 
 

-    Especificacions de la unitat acabada 
 

 
 

a)  Granulometria: 
 

 
 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 

àrids) les següents: 
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-    Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

 
-    Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 

 

-    Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 

 
 

b)  Dosificació del lligant hidrocarbonat: 
 

 
 

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%). 

 
 

c)  Densitat: 
 

 
 

En mescles bituminoses denses, semi denses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm   

igual o superior a 6 cm; i   noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla 

emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al  percentatge de  buits  determinat per  a  la  mescla emprada, 

obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 
 

-    Control de qualitat 
 

 
 

a)  Control de producció: 
 

 
 

1.  Lligant hidrocarbonat: 
 

 
 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
 

mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 
-    1 penetració, segons NLT-124/84. 

 

-    1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
 

-    1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
 

-    1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
 

-    1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 

 
 

S'haurà de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
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2.  Àrids: 

 

 
 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 
-    Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 

-     1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 

-     1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 

-     1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 

 
-    Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 
-     1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 

NLT-358/74. 

-     1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 

-     1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 

 
-    Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 
-     1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT- 

 

174/72. 
 

 
 

3.  Filler: 
 

 
 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 

sobre cada una d'elles: 

 

-     1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 

-     1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 

-     1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 

 
 

b)  Control d’execució: 
 

 
 

1.  Fabricació: 
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Mescla d'àrids en fred. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 

i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 

-     1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 

-     1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 

 
 

Mescla d'àrids en calent. 
 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

-     1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 

-     1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 

 
 

Mescla bituminosa. 
 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 

i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

-     1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 

-     1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en 

mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 

semidenses i gruixudes. 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 

NLT-352/86, emprant sèries de   6 provetes, per a mescles drenants. 

 
 

Cada setmana: 

 
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 
 

Temperatura 
 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 

 
 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
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2.  Posada en obra: 
 

 
 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 

les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 
 

3.  Producte acabat: 
 

 
 

Es considerarà com a lot la fracció construïda 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 del Director de l'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. 
 

- 8  determinacions de  la  qualitat  de  les  mescles,  per  l’assaig  de  tracció indirecte 

(o 5 si l’assaig és tan sols en sec) 

 
 

c)  Criteris d’acceptació o refús: 
 

 
 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
 

542 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'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 
 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; 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. Referent 

a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
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La  resistència  mitjana  a  tracció  indirecte  dels  testimonis, en  sec  i  en  humit,  a  la 

temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de 

ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
 

 
 

TIPUS DE MESCLA ACCEPTACIÓ REBUIG 
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2 

D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 

 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors 

o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt = 75%. 

 
 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

 
 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 

s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

 

 Si  l’índex  ICt  és  menor  del  setanta-cinc  per  cent  (75%),  s’aplicarà  una 

penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat. 

 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als 

valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

 
 

Si es donen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 

penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no 

s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En  

aquest  cas  no  s’aplicarà  penalització econòmica específica  per  aquest concepte, 

però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de 

ferm. 
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-    Toleràncies geomètriques 
 
 

a)  De cotes i amplada: 
 

 
 

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, intermèdia, ni de 

15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 

 
 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 

inferior a la teòrica. 

 
 

b)  De gruix: 
 

 
 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) 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 dels 

Plànols. 

 
 

c)  De regularitat superficial: 
 

 
 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-

334/88. 

 
 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de diàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

 
 

Regs i tractaments superficials 
 

 
 

    Regs d'emprimació 
 

 
 

-    Definició 

 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
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     Preparació de la superfície existent. 

 
     Aplicació del lligant bituminós. 

 

     Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
 

 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur 

a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

     Dosificacions. (1200 kg/m2) 
 

 
 

-    Equip necessari per a l'execució de les obres 

 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

 
 

-    Execució de les obres 

 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

 
 

-    Limitacions de l'execució 

 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

 
 

    Regs d'adherència 
 

 
 

-    Definició 

 
Aquesta 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 d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
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, segons el 

Director d'Obra. 

 
 

-    Control de Qualitat 
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a)  Control de procedència i de recepció: 

 

 
 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 

que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada 

trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 

prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

 

     1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
 

     1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
 

     1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 
 

 
 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

 
 

b)  Control d’execució: 
 

 
 

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 bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2.500 m2) de calçada, 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. 

 
 

3.4.     Pavimentació 
 

 
 

    Paviment de peces prefabricades 

 
Les peces de panot, vorades, rigoles i guals tant de vehicles com de vianants, es posaran sobre una 

base de formigó, de forma i característiques de la qual s'especificaran en els Plànols. 
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Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres 

(5 mm). Aquest espai es reomplirà amb morter del mateix tipus que l'emprat en l'assentament. 

 
 

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

 
     Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 

     Col·locació del formigó de la base 
 

     Col·locació de la capa de morter, en cas de ser necessari 
 

     Humectació de les peces a col·locar 
 

     Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
 

     Humectació de la superfície 
 

 
 

Les llambordes de pedra natural es col·locaran sobre una capa de sorra. S’estendrà i 

anivellarà una capa de sorra sempre seguint un gruix uniforme d’uns 4 cm. 

 
 

-    Execució de les obres 

 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

 
 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 

 
 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. 

 
 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 

 
 

3.5.     Formigonat 
 

 
 

Aspectes generals 
 

 
 

-    
Definició 

 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
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 L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 

materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

 
     La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

 

     L'execució i tractament dels junts. 
 

     La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
 

     L'acabat i la realització de la textura superficial. 
 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

Així mateix, 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. 

 
 

Pla de formigonat 
 

 
 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col·locació del formigó. En el pla es farà constar: 

 

 Descomposició de  l'obra en  unitats de  formigonat, indicant-se el  volum de 

formigó a emprar en cada unitat. 

     Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 

 
 

Per a cada unitat es farà constar: 

 
 Sistema  de  formigonat  (mitjançant  cubilot,  canaleta,  abocament  directe,  i 

d'altres). 

     Característiques dels mitjans mecànics. 
 

     Personal 
 

 Vibradors (característiques i  nombre d'aquests, indicant els  de  recanvi per 

possible avaria). 

 Mitjans  per  evitar  defectes  de  formigonat  per  efecte  del  moviment  de  les 

persones (taulons o d'altres). 

     Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 

     Sistema de curat de formigó. 
 

 
 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs 
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del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 

amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

 
 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Es garantirà un gruix suficient de material filmogen estès 

a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 
 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 
 

sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 

 
 

3.6.     Sanejament 
 

 
 

Pericons i pous 
 

 
 

-    Definició 

 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó o qualsevol altre material 

previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 
 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 

-    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. 

-    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 d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-     Execució de les obres 

 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 

emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

 
 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  77 
 

 
 

Pous de registre 
 

 
 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 
 

 
 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del 

present Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials emprats hauran de 

complir les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

 
 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra 

hagi aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

 
 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent 
 

(5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 
 

 
 

Els errors de ras amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran 

superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

 
 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre 

(0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i  evitar velocitats lentes 

que comportin sedimentacions. 

 
 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o 

negatiu. 

 
 

Les unions entre pous i  canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat 

definides en el Capítol II del present Plec. 

 
 

    Pous de registre prefabricats 

 
Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es trobin en 

zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva no es col·locaran fins que s'hagi extret 

l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars 

que prescrigui l'Enginyer Encarregat. 
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Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de 

l'escomesa segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de 

conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

 
 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà 

recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la  realització  del  

suport  del  marc  de  la  tapa  de  registre,  que  es  col·locarà amb posterioritat. 

 
 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels 

pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

 
 

3.7.     Instal·lacions elèctriques i enllumenat 
 

 
 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a 

Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la 

Norma Tecnològica de l’Edificació IEB. 

 
 

Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja tensió s’efectuarà d’acord a la 

normativa següent, o la que la substitueixi en el seu cas: 

 

 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación e ITC” RD3275/82 

 

 “Reglamento de  verificaciones eléctricas  y  regularidad en  el  suministro de 

energía”, aprovat per RD de 12 de març de 1954, amb les corresponents actualitzacions 

fins a la data d’avui. 

 

     Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 

 
     “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 

 

 
 

Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 
 

 
 

Conductor de Cu i Al (UNE 0.6/1KV) 
 

 
 

    Condicions generals 
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El conductor ha d’entrar   dins les caixes de derivació i de mecanismes. No són correctes els 

empalmes entre caixes de de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. Els empalmes i les 

derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de  connexió.  Els  conductors  han  de  

quedar  estesos  de  manera  que  les  seves propietats no quedin danyades. 

 
 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, després 

de la seva instal·lació. 

 
 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

 
     Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

 

     Cables multi conductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
 

 
 

Penetració del conductor dins les caixes         >= 10 cm 
 

Toleràncies d'instal·lació: penetració del conductor dins les caixes      ± 10 mm 
 

 
 

Col·locat dins d’un tub: 
 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta 

en treure'l de la bobina. 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 

 
 

Conductor de Cu nu 
 

 
    Condicions generals 

 
Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre 

en llocs visitables). El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

 
 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

 
 

No és possible la interrupció del conductor de terra per la col·locació de seccionadors, 

interruptors o fusibles. 
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El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. El 

recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

En malla de connexió a terra: 
 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra garbellada 

i posteriorment compactada. 

 
 

El radi de curvatura mínim ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 

 
 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

 
 

Tub flexible corrugat PVC 
 

 
    Condicions generals 

 
No són correctes els empalmes entre caixes   de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 
 

Toleràncies d’instal·lació: penetració del tub dins les caixes                 ± 2 mm 
 

 
 

Canalització soterrada: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat 

amb tocs de morter casa metre, com a mínim. 

 
 

3.8.     Canonades d’abastament 
 

 
 

Canonades d’abastament d’aigua 
 

 
 

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 

 
 

Les canonades s’instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en 

terrenys de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada 

quedi almenys a vuitanta centímetres (80 cm) de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic 
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rodat pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta centímetres (60 cm). El fons de la rasa ha de 

tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm de sorra. 

 
 

Una  vegada col·locada la  canonada, el  replè  de  les  rases  es  farà  amb  tongades 

successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm per sobre de la generatriu superior del tub, 

es faran evitant col·locar  pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La 

compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor 

Normal. 

 
 

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres 

defectes de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dins les toleràncies 

prescrites i no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

 
 

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i 

curosament treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin 

regulars i llises, amb arestes vives. 

 
 

Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran 

d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 

 
 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 

suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 

 
 

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 

satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva 

recepció a l'obra o quan estiguin instal·lats. 

 
 

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les 

següents: 

 

 Examen visual de  l'aspecte general de  tots els  tubs i  comprovació de  les 

dimensions, espessors i rectitud. 
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 Prova  d'estanqueïtat,  col·locant-les  en  una  màquina  hidràulica  assegurant 

l'estanqueïtat en els seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima 

de prova serà la normalitzada. 

 Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió 

creixent de forma gradual fins arribar a la ruptura o fissuració, segons els casos. 

 
 

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del 

tipus de material de la canonada. 

 
 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre 

perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los 

rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva manipulació, 

de manera que no pateixin cops d'importància. 

 
 

El muntatge de la canonada s’haurà de realitzar amb personal experimentat, que també vigilarà 

el reomplert de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 

 
 

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals 

s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com 

l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la 

junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços 

mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 
 

Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal·lats a la rasa 
 

 
 

Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de 

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal 

necessari. 

 
 

    Prova de pressió interior 

 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 

interna per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que 

aquests trams tinguin una longitud aproximada de 50 m, però en el tram 
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escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta 

no passarà del 10% de pressió de prova. 

 
 

Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris 

de la canalització, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a mínim les juntes 

descobertes. 

 
 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts 

tots els elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 

successivament des d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi 

ha aire a la conducció. Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això 

no fos possible, l’operació d’omplir es farà encara més lentament per evitar que quedi aire dins 

de la canonada. 

 
 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que 

tot l'interior del tram que s’està provant  es troba comunicat en la forma convenient. 

 
 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas 

haurà d’estar proveïda de claus de descàrrega o d’elements apropiats per poder regular l'augment 

de pressió amb total lentitud. Es col·locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi 

i portarà dos manòmetres, un dels quals el  proporcionarà el Director de l’obra. 

 
 

Els  punts  extrems  del  tram  que  es  provi  es  tancaran  convenientment amb  peces especials 

que s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder 

desmuntar fàcilment per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les 

claus intermitges que hi hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 

 
 

Els canvis de direcció, peces especials, etc.  hauran d’estar ancorades i  les seves fàbriques 

hauran d’haver adquirit la resistència suficient 

 
 

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1,4 vegades la pressió 

màxima de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 
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La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el 

manòmetre no acusi un descens superior a p/5 essent “p” la pressió de prova en rasa en 

atmosferes. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats 

examinant i corregint les juntes que perdin aigua, canviant algun tub si fos necessari, de manera 

que al final s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que s'ha previst. 

 
 

    Prova d'estanqueïtat 

 
Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una 

d'estanqueïtat. 

 
 

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 

contractista. 

 
 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la canonada, a la qual 

pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques en tot el tram. 

 
 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins 

la canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver 

emplenat la canalització d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 

 
 

La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a: V=KxLxD 

 
V= Pèrdua total de la prova en litres 

 

L = Longitud del tram en prova en metres 
 

D = Diàmetre interior en metres 
 

 
 

De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades el Contractista repassarà totes les juntes i 

tubs defectuosos i n’assumirà les despeses, tanmateix està obligat a repassar aquelles juntes que 

tinguin pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a l’admissible. En les 

conduccions de sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes 

amb la canonada descoberta. El contractista resta 
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obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el qual s'hagin observat 

defectes o esquerdes o pèrdues d'aigua. 

 
 

Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions 
 

 
 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de 

pressió interna. 

 
 

S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les 

unions i els cargols de les brides i s’armarà i omplirà de formigó seguint els dissenys dels plànols. 

 
 

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a 

xarxes de distribució d'aigua potable" de l’Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament. 

 
 

Si no fos possible fer un topall seguint aquestes   mesures, es construirà seguint les 

instruccions del facultatiu responsable del servei. 

 
 

Pous i pericons 
 

 
-    Definició 

 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó o qualsevol altre material 

previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 
 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 
     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. 

     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 d'aquesta unitat d'obra. 

 
 

-    Execució de les obres 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  86 
 

 
 
 
 
 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 

cota seran els que indiquen els plànols. 

 
 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 

 
 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent 
 

(5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 
 

Els errors de rasant amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran 

superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

 
 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre 

(0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i  evitar velocitats lentes 

que comportin sedimentacions. 

 
 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o 

negatiu. 

 
 

3.9.     Senyalització i abalisament 
 

 
 

Marques vials 
 

 
 

-    Definició 

 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent 

línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

 
 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 

(marques viàries convencionals). 

 
 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols. 
 

 
 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director 

de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
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Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada 

de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de 

personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega 

i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o 

mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en 

el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 
 

    Maquinària d’aplicació 

 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 

qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 

calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 

desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 

tècniques següents: 

 
 

Característica Valor definitori 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 
 

d’actuació 

Aplicar ratlla 
 

Circulant a 5 Km/h 
 

Salvant rampa del 8% 
 

Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 

l/min de microesferes 

Mantenint   constants   les   pressions 

d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 

 

De pintura...............................320 l 

(proveït d’agitador automàtic i filtre) 

De microesferes de vidre........200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
 

Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de 

totes  les  pistoles,  accionable  des  de quadre de 

comandament. 
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Control de la 

 

dosificació 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
 

- CVD (Control Visual de Dosificació).- 

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat ha 

d’assegurar  que  la  dosificació  de  l’aplicació, 

independentment     de     la     velocitat     de 

desplaçament  de  la  màquina,  es  mantingui 

entre   el   95%   i   el   105%   de   la   dotació 

especificada. 
Aplicadors de 

 

microesferes de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
 

manera que, durant l’aplicació (circulant a 

velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 

superfície de la marca viària pintada. 

Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, 

proveïts  de  dispositius temporitzadors. 

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 
 

cm d’amplada constant i ben perfilada, sense fer 

servir discos limitadors ni altres elements que 

produeixin residus. 

Termòmetres i 
 

higròmetres 

La  màquina  estarà  proveïda  de  mesuradors 
 

fiables de la temperatura i humitat atmosfèriques, i 

també de la temperatura del paviment. 

Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que permeti 
 

rentar de manera ràpida els circuits pels que corren 

els materials. El líquid resultant de la neteja serà 

recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a 

l’efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar-

lo a l’exterior. 
 

 
 
 

    Dosificacions per aplicació 

 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC, seran de color blanc i amb les 

dotacions següents: 

 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota 

mena de marques en senyalitzacions temporals). 
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Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,90 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes de vidre per metre quadrat (0,60 kg/m2). 

 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes per metre quadrat (0,60 kg/m2). 

 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.- 
 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes per metre quadrat (0,60 kg/m2). 

 
 

    Característiques essencials 

 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 

200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els 

següents: 
 

 
 

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de retro 
 

reflexió R’ 

UNE 135 270 Retro reflectòmetre 
 

Angle d’il·luminació: 
 

3.5º 
 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant:   CIE tipus A 

Visibilitat diurna Coordenades 
 

cromàtiques (x,y) 
 

Factor de luminància (  ) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre               de 
 

geometria               45/0 
 

Il·luminant D 65 
 

Observador patró    2º 

Resistència a 
 

l’esllavissament 

Coeficient de resistència 
 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

 

 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 

 
 

    Execució 

 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu 

a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 

temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
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    Control de qualitat 

 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 
 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 

d’aparèixer els següents conceptes: 

 

     Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
 

     Tipus i dimensions de la marca viària. 
 

     Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
 

     Data d’aplicació. 
 

     Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
 

 Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

 
 

    Control de recepció dels materials 

 
Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 

corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, 

es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 

materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 

les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 

mantingudes en les condicions degudes. 

 
 

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi 

de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 

farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 

 
 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ 

MATERIAL ASSAIG NORMA 
 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 
 

D’ACCEPTACIÓ 
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 Resistència al sangrat 
 

(Pintura aplicada a 720 

g/m
2
±10% sobre proveta de 

betum estàndard i celofan). 

UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
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 Estabilitat en envàs ple. 

(18 hores a 60ºC±2ºC). 

UNE 48 083  

 Envelliment artificial accelerat 
 

(168 hores partides en cicles de 
 

8 hores de radiació UV 280 nm i 
 

315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 

de condensació a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 
 

0,03. 
 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 
 

defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 

 

(Pel·lícula de 400   m    40   m 

amb aplicador Dr. Blade sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 24 

hores a 23ºC    2ºC i 50%  5% 

d’humitat i mantingudes 

horitzontals 150 hores en estufa 

a 45ºC    2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 
 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

β no variarà en més de 
 

0,03. 

Temps de secat (“no pick up” per 
 

rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 

Rc (groga) ≥ 0,90 
Color. 

 

(Preparar proveta desengrasada 

d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 

pel·lícula de 350µm  35µm, i 

mantenir horitzontal 168 hores a 

23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 
 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

Factor de luminància. 
 

(Sobre proveta preparada com la 

de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminat patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
 

Groga β≥0,40 

 

 
 
 

 
Variació de consistència ≤ 

 

5 KU. No hi hauran pells, 

qualls ni dipòsits durs. 
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 Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥95ºC 

 Resistència a fluir. 

(Con de material mantingut 24 

hores a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 

 Color. 

(Preparar proveta a 2600 g/m
2 

sobre suport llis i fàcil de 

desprendre, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 
 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

Factor de luminància. 
 

(Sobre proveta preparada com la 

de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
 

Groga β≥0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 
 

200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variarà en més de 
 

0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 

 

(Preparar proveta 

desengrasada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 

2600 g/m
2
, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 
 

8 hores de radiació UV 280 nm i 

315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 

de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 
 

0,03. 
 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 
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 Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 45ºC ± 

2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 

D’APLI- 

CACIÓ 

EN FRED 

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
 

proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 

Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 

pels de capa fina. 

Temps de secat (“no pick up” 
 

per rodatge) 
 

(Sobre proveta de vidre de 
 

100*200*3 mm). 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts 

Color. 
 

(Sobre proveta desengrasada 

d’alumini de 150* 75 * 0,6 mm 

mantinguda horitzontal 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat protegida del sol i de 

la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 
 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de luminància. 
 

(Sobre proveta igual a la de 

color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  
 

Blanca β≥0,84 
 

Groga β≥0,40 

 

 
 
 

 
β no variarà en més de 

 

0,03. 
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 Envelliment artificial accelerat. 

 

(Preparar tres provetes com les de 

color, deixant-ne una de 

referència, i mesurar el color i 

factor de luminància de totes 

tres). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 
 

8 hores de radiació UV 280 nm i 

315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 

de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 
 

(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% d’humitat 

relativa. 

UNE 48 144 
 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

β no variarà en més de 0,03. 

 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el 

ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i 

s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma 

UNE-EN-1423. 

 
 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 
 Pintures  i  termoplàstics  que  no  compleixin  lo  demanat  pels  assaigs  de 

verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs 

d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 

 Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 

defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 

materials d’aquest Plec. 
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Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades 

seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador 

acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat 

les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes  condicions, podran  tornar-se  

a  assajar  de  la  manera  ja  esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el 

contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el 

contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 

 
 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho 

consideri oportú. 

 
 

    Control de l’aplicació 

 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls 

per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 

marcades. 

 
 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie 

de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i 

en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de 

mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre 

si (30 o 40 m). 

 
 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 

següents: 

 

 Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 

devent-se  realitzar  aleatòriament,  a  “Si”  trams  (Si=Ci1/2),  una  pressa  de mostres 

dels materials emprats. (Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

 Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 

s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es 

prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
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Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 

d’aquests casos: 

 

 Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre 

les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 

200(2). 

 Les  dotacions d’aplicació mitges dels  materials, obtingudes a  partir  de  les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

 La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 

paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

 
 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al 

seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als 

mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 

 
 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 

podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les 

dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 

 
 

    Control durant el període de garantia 

 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 

periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 

“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 
 

 
 

 
TIPUS DE 

MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retro reflexió 

-1      -2 
R’ (mcd*lx  *m  ) 

Factor de 
 

luminància (β) 

 
 

 
SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 

 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 
 

(groga) 

150 0,20 0,45 
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Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista 

als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos 

controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

 
 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 

termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

 
 

Senyalització vertical 
 

 
 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retro reflectants, el conjunt 

d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 

tinguin textos i/o pictogrames. 

 
 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de 

nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 

procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

 
 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 

permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

 
 

    Senyalització vertical 
 

-    Definició 

 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical són: 

 
 Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retro 

reflectància. 

 Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

     Muntatge de plaques. 
 

 Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

     Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
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 Inclouen  les  operacions  de  replanteig;  obertura  de  clots  per  fonaments; 

subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 

subministrament   del   pal,   introducció   en   el   formigó   tendre,   aplomat   i manteniment 

amb tornapuntes i falques. 

 
 

A  més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el  muntatge i  desmuntatge de  les senyalitzacions 

d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 

d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 
 

-    Control de qualitat 

 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 
 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

 

     Data d’instal·lació. 
 

     Localització de l’obra. 
 

 Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafies, amb tractament anticondensació...). 

     Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
 

 Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat 

i/o característiques del senyal instal·lats. 

 
 

-    Control de recepció 

 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca 

o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 

l’Obra. 

 
 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
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     Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
 

     Identificació del fabricant dels senyals. 
 

     Comprovació de les dimensions. 
 

 Comprovació de  les  característiques fotomètriques i  colorimètriques inicials 

(Coeficient de retro reflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons 

CIE; factor de luminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest 

PPTP al parlar dels materials. 

 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 

nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 

 
Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament 
 

(N) 

2-15 16- 
 

25 

26- 
 

90 

91- 
 

150 

151- 
 

280 

281- 
 

500 

501- 
 

1200 

1201- 
 

3200 

3201- 
 

10000 

10001- 
 

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 

 

Cada senyal o  cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 

defectuós, i,  segons el nombre total de defectuosos i  el volum de  la mostra, es 

considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada 

de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran 

els de la taula: 
 

 
 

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
 

mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra. 

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per 
 

acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per a 
 

rebuig 

1 2 3 4 6 8 11 

 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, 

seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los 

de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
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    Període de garantia 

 
Els senyals i cartells verticals de circulació retro reflectants (serigrafiats o no), fabricats i   

instal·lats  amb  caràcter  permanent  d’acord  amb  aquest  PPTP,  i  conservats regularment 

d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data 

de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 

 
 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) 

mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels 

sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en 

condicions adequades. 

 
 

-    Control durant el període de garantia 

 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions 

del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que 

seran, com a mínim, les següents: 

 

 

     Coeficient  de  retro  reflexió  R  (cd/(luxm2)  amb  angle  d’observació α=0,2º  , 
 

β1=β2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
 

 
 

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 

R (cd/(luxm
2
) 200 136 36 36 16 

 

 

 Els factors de luminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 

colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules 

donades en aquest PPTP pels materials. 

 
 

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
 

1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 

 
 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 

sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat 

els rebutjats. 
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El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 

termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 

essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 

 
 

    Seguretat i senyalització dels treballs 

 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 

Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries 

i el Reglament General de Circulació. 

 
 

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 

proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 

possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

 
 

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 

restriccions i  condicions que  puguin  ser  imposades en  la  circulació de  camions i 

maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i,  per tant, 

s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Mediambiental. 

 
 

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 

mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 

especifiqui la Direcció d'Obra. 

 
 

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 

d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 

automobilistes. 

 
 

Seran  a  càrrec  de  I'adjudicatari  les  despeses  que  s'originin  per  material  de senyalització i 

seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article. 
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3.10.   Mobiliari urbà 

 

 
 

Papereres trabucables 
 

 
 

    Definició: 

 
Papereres  trabucables  de  planxa  perforada  col·locades encastades  al  paviment  o 

mitjançant platines fixades al paviment amb perns. 

 
 

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

 
-     Col·locació encastada al paviment. 

 

-     Realització dels forats per l’empotrament de l’ancoratge tubular. 
 

-     Ancoratge de la paperera 
 

-     Reblert amb morter de l’espai entre l’ancoratge i les peces del paviment. 
 

-     Col·locació amb platines. 
 

-     Realització dels forats per la fixació de les platines. 
 

-     Ancoratge de la paperera 
 

 
 

    Condicions generals: 

 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

 
 

Tots els elements metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. 
 

 
3.11.   Jardineria 

 

 
 

Excavació de clots 
 

 
 

Excavació per a plantació de l’arbrat. L'excavació ha 

de quedar a la situació prevista. Les parets de 

l'excavació han de ser estables. Toleràncies 

d'execució:  Volum    ± 10% 
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    Procés d’execució 

 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 

drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 

 
 

L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 

l'aireig del terra. 

 
 

Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu 

defecte per les que digui la D.F. 

 
 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 

persones i vehicles. 

 
 

Aportació de terres i substrats per a jardineria 
 

 
 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 

substrat existent, si és el cas. 

 
 

Toleràncies d'execució: Anivellament     ± 3 cm 
 

 
 

    Procés d’execució 

 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir 

danys a les plantacions existents. 

 
 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
 

 
 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 

suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 

 
 

Subministrament d'arbres 
 

 
Es  subministraran  els  arbres  de  l’espècie  “Acàcia  del  Japó”  descrits  en  aquest projecte. 
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S'han considerat les formes de subministrament següents: 

 
-     En contenidor 

 

-     Amb pa de terra 
 

 
 

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

 
-     Transport de l'espècie dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

 

-     Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
 

- Totes les  feines necessàries per a  que l'espècie vegetal arribi al  punt de 

plantació definitiu en bones condicions 

 
 

    Condicions generals: 

 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

 
 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 
 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. La 

circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

 
 

    Subministrament en contenidor: 

 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 

aèria. 

 
 

La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 

 
 

    Subministrament amb pa de terra: 

 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 

proporcionat a la seva part aèria. 
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Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 

 
 

    Procés d’execució: 

 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la D.F. 

 
 

S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 

vent fort i el sol directe. 

 
 

Plantació d'arbres 
 

Es plantaran els arbres de l’espècie “Acàcia del Japó”. L'execució de 

la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

-     Comprovació i preparació del forat de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
 

-     Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
 

-     Plantació de l'espècie vegetal 
 

-     Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 

 
 

    Condicions generals: 

 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, i les arrels han de quedar en posició 

natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

 
 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària i amb la mateixa orientació que es trobava al viver. 

 
 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. Els arbres que no 

tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les 

mesures adequades. 

 
 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
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Toleràncies d'execució: Replanteig (de la posició de l'exemplar)         ± 10 cm 
 

 
 

    Procés d’execució 

 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 

 

 
 

L'obertura del forat de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 

afavorir la meteorització del sòl. 

 
 

Les dimensions mínimes del clot de plantació són: 

 
-     Amplària:          2 vegades el diàmetre de les arrels o pa de terra 

 

-     Fondària:         1,5 vegades la fondària de les arrels o pa de terra 
 

 
 

Si  el  terreny és  molt  sec  abans de  plantar s'ha  d'omplir el  forat  d'aigua  per  tal 

d'humitejar la terra. 

 
 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, 

on s'han de dipositar les arrels. 

 
 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. No han 

de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

 
 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
 

 
 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 

temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 

 
 

    Subministrament en contenidor: 

 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 

recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 

procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

 
 

Immediatament  després  de  plantar  s'ha  de  regar  abundantment,  procurant  no 
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embassar el fons del forat de plantació. 

 
    Subministrament amb pa de terra: 

 
La  col·locació del  pa  de  terra  al  forat  de  plantació s'ha  de  fer  sense  fer  malbé 

l'estructura interna del mateix. 

 
 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per 

mollar les arrels dins del pa de terra. 

 
 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 

trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
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4.  AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

 
 

4.1.     Moviment de terres 
 

 
 

Treballs preliminars 
 

 
 

    Aclariment i esbrossada 

 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'ar- bres, arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.   En 

cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

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

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 
 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 

 
 

    Enderrocs i demolicions 

 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum realment enderrocat i retirat del seu 

emplaçament, a excepció de la totxana i bloc foradat que es mesurarà per metres quadrats (m2). 

 
 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

 
 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

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

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 
 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 
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Excavacions 

 

 
 

    Excavació en desmunt 

 
L'excavació de desmunt es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els 

perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 

l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els 

ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte 

els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

 
 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 

en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

 
 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm, l'excavació fins a les 

rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 

productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, i quantes necessitats 

circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

 
 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 
 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 

necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

 
 

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca aparegui a l’obra. 

 
 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
 

Preus. 
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    Excavació de rases, pous i fonaments 

 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 

l'excavació de rases i pous per a canalitzacions. 

 
 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

 
 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 

posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

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

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 
 

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

 
 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 
 

Terraplens i rebliments 
 

 
 

    Rebliment de rases i pous 

 
Els rebliments de rases i pous s’amidaran com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el 

volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

 
 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  112 

 
 
 

 
4.2.     Serveis 

 

 
 

Tubs 
 

 
 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col·locades i resultants d'aplicar 

en el terreny les indicacions dels plànols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els 

excessos no autoritzats per aquest. S'abonarà com a  longitud de canonada la corresponent 

als pous i arquetes. Les longituds de canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent 

(5%) per tenir en compte les pèrdues per retalls. 

 
 

Pous i pericons 
 

 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera i formigó. Així mateix, el pous 

embornals s'amidaran per unitat de pou. 

 
 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 

en el Quadre de preus. 

 
 

Marcs i tapes 
 

 
 

El subministrament i col·locació de marcs i tapes metàl·liques de pous de registre es 

mesurarà i pagarà per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades 

en aquest Plec i als Plànols del Projecte. 

 
 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinaria i mà d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que 

es requereixin per a que l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 
 

Elements varis per a baixa i  mitja tensió i enllumenat 
 

 
    Tubs rígids de PVC 

 
S’amidaran per metres de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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    Cablejat de coure i alumini 

 
S’amidaran per metres de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 

    Armaris i equips de comandament, control i regulació. 

 
S’amidaran per unitats de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 

    Columnes 

 
S’amidaran per unitats subministrades a l'obra. 

 

 
 

    Llums per a exteriors 

 
Llums per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. Unitat 

de quantitat necessària subministrada a l'obra 

Elements varis per a xarxa de reg 
 

 
 

    Anella amb degoters 

 
S’amidaran per unitats subministrades a obra. 

 

 
 

    Elements varis per a reg 
 

Elements varis per a  la  xarxa de  reg com programadors, vàlvules, electrovàlvules, 

comptadors, etc. s’amidaran per unitats subministrades a obra. 
 

 
4.3.     Afermats 

 

 
 

Capes granulars 
 

 
 

    Tot-u 

 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
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No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 
 

Mescles bituminoses 
 

 
 

    Mescles bituminoses en calent 

 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 

arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: 

el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 

dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 

bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 

existent i els dels granulats i pols mineral. 

 
 

El  lligant  hidrocarbonat  emprat  a  la  fabricació  de  mescles  bituminoses  en  calent s'abonarà 

per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions 

dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 

transport i col·locació. 

 
 

Regs i tractaments superficials 
 

 
    Regs d'emprimació 

 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

 
 

No seran d'abonament els excessos laterals. 
 

 
 

    Regs d'adherència 

 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 

segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

 
 

No seran d'abonament els excessos laterals. 
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4.4.     Paviments 

 

 
 

     Vorades prefabricades 

 
El subministrament i col·locació de la vorada de formigó es mesurarà per metres lineals 

mesurats en obra si són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 
 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinària i  mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les 

necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció 

Facultativa. 

 
 

    Rigola prefabricada de morter de ciment blanc 

 
El subministrament i col·locació de la rigola es mesurarà per metres lineals mesurats en obra si 

són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 
 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinària i  mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les 

necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció 

Facultativa. 

 
 

    Peces prefabricades de formigó i pedra natural 

 
El paviment de panot i llamborda es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment 

executats, mesurats en obra, quedant inclòs en el seu preu unitari la solera de formigó, el morter 

d'assentament i la beurada del rejuntat final. 

 
 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinària i  mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les 

necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció 

Facultativa. 
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Formigons 

 
 

    Formigó en massa 

 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 

 

Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

 
 El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 

mesures emprades per abonar l'excavació. 

 L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de preus. 

 
 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 

utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 

execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins 

i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 

 
4.5.     Seguretat viària i desviaments provisionals 

 

 
 

Definició i condicions de la partida d’obra executada 
 
 

-    Definició 

 
Aquest  plec  inclou  les  operacions  de  seguretat  viària,  senyalització  i  desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

 
 

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

 
 Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 

trams en obra. 

 Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 

després de que acabi la seva necessitat de: 

-    Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

-    Cons 



Plec de condicions 

Projecte d’urbanització d’un nou vial, entre la carretera 

d’Artesa de Segre i el camí del Cementiri, al municipi de Montblanc  117 

-    Balises lluminoses intermitents i fixes. 
 

-    Semàfors provisionals. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d’acord amb la normativa vigent. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministrament elèctric de la 

senyalització d’abalisament. 

- Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment 

esmentats i el seu correcte funcionament   (quadres elèctrics, tubulars, 

cablejats, suports, ...). 

     Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
 

 Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 

passarel·les de vianants. 

     Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
 

 La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 

longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs  

extrems i  immediacions i  les  modificacions d’acord amb  el desenvolupament de les 

obres. 

 
 

-    Condicions generals 

 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. La capa 

de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

 
 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 

indicada i aprovada per la D.F. 

 
 

Condicions del procés d’execució 
 
 

La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

 
 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
 

 
 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
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En tots els senyals, fites, balises, etc. s’han de col·locar de manera que es garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

 
 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

 
 

Unitat i criteri d’amidament 
 
 

La senyalització vertical es mesurarà i abonarà per unitats executades realment. Per contra la 

seguretat horitzontal es mesurarà en alguns casos per metres lineals (m) i en d’altres per metres 

quadrats (m2). 

. 

Els preus inclouen tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 

d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
 

 
4.6.     Enjardinament 

 

 
 

Subministrament des arbres: es mesuraran per unitats subministrades. 
 

 
 

La unitat que inclou l’obertura del forat de plantació, la plantació i el replè del forat, es mesurarà 

i abonarà per unitats, segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

 
 

4.7.     Mobiliari urbà 
 

 
 

Els elements que formen el mobiliari urbà són les papereres i els bancs de fusta. El 

subministrament i col·locació del mobiliari urbà es mesurarà per unitats. 

4.8.     Reposició de serveis 
 

 
 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al 

quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
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La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura 

i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs 

l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució 

Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
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5.  DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 

5.1.     Règim jurídic 
 

 
 

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes 

de l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

 
 

El  Contractista renuncia al  fur del seu domicili social en totes les qüestions que 

sorgeixin amb motiu de les obres. 

 
 

5.2.     Coneixement dels documents contractuals 
 

 
 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen el mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per 

l'administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels 

enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 

 
 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols 

que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al 

Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi 

cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 

 
 

5.3.     Contradiccions i omissions del projecte 
 

 
 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 

d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 

Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

 
 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra 

que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 
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esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el 

Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó 

que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta 

especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 
 

5.4.     Classificació del contractista 
 

 
 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 
 
 

5.5.     Autoritat de l’Enginyer encarregat 
 

 
 

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat 

dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i 

especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 

encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent 

sobre el particular. 

 
 

5.6.     Representació de l’Administració 
 

 
 

Si a judici de la Direcció Facultativa es determinés que una part de l'obra està mal executada, el 

Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-la a realitzar, tantes vegades com sigui 

necessari, fins que quedi d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa. Això no 

comportarà cap mena de justificació d'endarreriment amb el Planning. 

 
 

Si la Propietat estima que les unitats d'obra que accepta la Direcció Facultativa són admissibles 

però no arriben al nivell de qualitat que s'ha acordat, podrà proposar la penalització de les 

mateixes amb l'import que es cregui convenient. El Contractista queda obligat a acceptar els preus 

rebaixats fixats per la Propietat si no és que prefereix enderrocar-les i fer-les novament d’acord 

amb les condicions del contracte. 

 
 

5.7.     Representació personal i oficina d’obra del contractista 
 

 
 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el 

Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És 
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condició que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció 

d'obres d’urbanització. D'ell dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i 

un topògraf. Les seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades per 

l'Administració. 

 
 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se 

mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més 

sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del 

projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 

 
 

L’encarregat  general  haurà  de  tenir  autoritat  suficient  i  experiència  provada  per executar 

les obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà  d'estar  de  

forma  permanent  a  peu  d'obra  totes  les  hores  laborals  i  amb dedicació exclusiva per 

aquestes obres. 

 
 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec  de  

Clàusules  Administratives  Generals  estableixin  els  terminis  precisos,  el Delegat està obligat 

a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini 

màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

 
 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la 

periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les 

obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi 

mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada 

de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) 

dies. 

 
 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre 

durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director 

d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia 

autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li 

subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la 

comprovació del replanteig. El 
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Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del 

Director d'Obra. 

 
 

5.8.     Comunicacions amb l’Administració 
 

 
 

El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 

comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

 
 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent,  

anotarà  en  ell  les  ordres,  instruccions  i  comunicacions  que  estimi oportunes, autoritzant-

les amb la seva signatura. 

 
 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 

instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú 

rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per 

aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

 
 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé 

podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 

 
 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia  a  

l’objecte  de  que  el  destinatari  la  signi,  posant  en  el  seu  acabament "assabentat", i la 

retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

 
 

5.9.     Disposicions legals complementàries 
 

 
 

Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec 

de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 

laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, 

protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les 

obres. 
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5.10.    Subcontractes 

 

 
 

Cap  part  de  les  Obres  podrà  ser  subcontractada  sense  consentiment  previ  de l'Enginyer 

Encarregat de les mateixes. 

 
 

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

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 

treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per 

a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. 

 
 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en 

compte les següents especificacions: 

 
 

El  Contractista  no  subcontractarà cap  part  del  contracte  sense  permís  escrit  de 

l'Administració. 

 
 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. El Director 

d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir 

la subcontractació. 

 
 

El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui 

adjudicat a través del Contracte. 

 
 

5.11.   Programa de treball 
 

 
 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració 

un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 

diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 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, equips i maquinària que 

es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
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proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-

los sense autorització de l'Administració. 

 
 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna 

de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 

convinguts. 

 
 

5.12.   Existència de servituds i serveis 
 
 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució 

simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà 

obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible 

interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 
 

El Contractista sol·licitarà  a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de 

serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 

disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran 

ser objecte de reclamació. 

 
 

5.13.   Replanteig de les obres 
 

 
 

L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva 

execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres 

puguin ser realitzades. 

 
 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 

per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 

requereixin. 

 
 

Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i execució de les obres 

replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per 

a la seva aplicació. 
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5.14.   Iniciació i avanç de les obres 

 

 
 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i 

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera 

que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al 

Contracte, en els terminis programats. 

 
 

5.15.   Suspensió de les obres 
 

 
 

En  cas  que  fos  necessari  realitzar  suspensions  temporals,  parcials  o  totals,  o suspensió 

definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació 

i el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 
 

5.16.   Resolució del contracte 
 

 
 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació 

i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a 

més es tindrà en compte el següent: 

 
 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a 

que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el 

Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà  incautar-se  mitjançant  Acta  i  

en  presencia  del  Contractista  o  del  seu representant, dels materials i mitjans auxiliars 

precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a l’obra tals materials i equips en la 

mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi 

que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

 
 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans 

auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres 

mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el 

Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, 

inapel·lable, l'Administració. 
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Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a 

terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del 

paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas 

de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests 

perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 

 
 

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, 

així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del 

Contractista. 

 
 

5.17.   Plànols de detall de les obres 
 

 
 

A petició de l'Enginyer Encarregat de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de 

detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els   Plànols   

esmentats   es   sotmetran   a   l'aprovació   de   l'Enginyer   Encarregat, acompanyats si cal per 

les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

 
 

5.18.   Modificacions del projecte d’obra 
 

 
 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o proposar les 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria. 

 
 

5.19.   Obligació de redactar els plànols final d’obra 
 

 
 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a 

mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

 
 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el 

moment de la certificació de la unitat corresponent. 
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5.20.   Permisos i llicències 

 

 
 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 

calguin per a l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 

Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 

de l’Adjudicatari. 

 
 

5.21.   Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
 

 
 

La  senyalització de  les  Obres  durant  la  seva  execució  es  fa  d'acord  amb  l'Ordre Ministerial 

del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de 

la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 

poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 

pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-

se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments 

precisos. 

 
 

5.22.   Construcció i conservació dels desviaments 
 

 
 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 

trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 

figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 

s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 

termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

 
 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva 

perfecta regulació. 

 
 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Encarregat de les Obres podrà exigir la col·locació 

de semàfors. 
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5.23.   Precaució contra incendis 

 

 
 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 

així com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 
 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 

mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 
 

5.24.   Amuntegament, amidament i aprofitament dels materials 
 

 
 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, 

sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer 

Encarregat de les Obres. 

 
 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i 

per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el 

moment de la seva utilització. 

 
 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de re condicionar-se una vegada 

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

 
 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les Obres, les 

balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva 

utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer 

Encarregat. 

 
 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament 

aprovats per l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 

uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 

capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes 

a volum, o viceversa, els factors de conversió seran 
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definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 

adoptats. 

 
 

5.25.   Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 
 

 
 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 

seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per 

a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 

materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 

executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

 
 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 

Contractista, de  manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser 

compensades adequadament, a càrrec del Contractista. 

 
 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 

qualsevol altre manera acceptable. 

 
 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a 

l'Enginyer Encarregat i col·locar-los sota custòdia. 

 
 

5.26.   Partides alçades 
 

 
 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran 

en la seva totalitat al  Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 
 

Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 

s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 

mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats d’obra 

i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 
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5.27.   Conservació del paisatge 

 

 
 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 

de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 
 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en 

cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 
 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 

prèviament autoritzats per l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 
 

5.28.   Conservació de les obres executades 
 

 
 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

 
 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, 

a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d'aquestes 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. 

 
 

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. 

 
 

5.29.   Neteja de les obres 
 

 
 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de caràcter temporal i pel servei 

de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 

original. 
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De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs 

o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 

Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 

condicions acceptables. 

 
 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

 
 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per la seva realització. 

 
 

5.30.   Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 

 
 

Queden a càrrec del Contractista les següents despeses: 

 
 Despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovació, i els 

replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui 

autoritzat al personal facultatiu. 

 Despeses de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars. 

 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

 Despeses  de  protecció  d'amuntegaments o  de  les  pròpies  obres  contra  tot 

deteriorament, mal o incendi. 

 Despeses pel  compliment dels  requisits vigents per  a  l'emmagatzematge de 

carburants. 

     Despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 

 Despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 

recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres. 

 Despeses de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'obra a 

l'acabament dels muntatges. 

 Despeses de conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia 

elèctrica necessària per a les obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i 
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energia. 

     Despeses de les instal·lacions provisionals. 
 

 Despeses  de  retirada  de  materials  refusats  i  correcció  de  les  deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 
 

En els casos de resolució de Contracte qualsevol que sigui la causa que la motivi, estaran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 

mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 
 

5.31.   Assaigs de control 
 

 
 

El tipus i  número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció 

de materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa 

d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 

 
 

Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 

l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 

768/1980, de 21 de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del 

Contractista, fins  un  límit  del  1%  del  pressupost de  l’obra,  conforme  prescriu  la clàusula  

38  del  “Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  per  la  contractació d’obres de l’Estat”. 

Aquest límit podrà ser modificat pel Plec de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de 

Bases per a la licitació de l’obra. 

 
 

5.32.   Mesures d'ordre i seguretat 
 
 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

i segura marxa dels treballs. 

 
 

En  tot  cas,  el  constructor serà  únicament i  exclusivament el  responsable durant 

l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu 

personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà 

totes les responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 

normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 

contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 

obrers segons la normativa vigent. 
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5.33.   Recepció provisional 

 

 
 

El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per a la finalització 

de  les  Obres amb una  antelació de  trenta  (30)  dies hàbils, el  qual ho comunicarà a  

l’Administració qui  nomenarà el  seu  Representant per  a  la  recepció provisional i qui, al 

mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a 

l'Enginyer Encarregat. 

 
 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per  part  

de  l'Administració representant d'aquesta, el  facultatiu  encarregat per  la direcció de les 

obres i el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

 
 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic 

designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per 

rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les 

obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l'acta i el director de les 

mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un 

termini per remeiar-los. 

 
 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou 

termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 
 

El  Contractista haurà d'assistir a  la recepció o perdrà la  possibilitat de fer  constar 

reclamacions en Acta. 

 
 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, 

l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

 
 

5.34.   Recepció definitiva 
 

 
 

Passat el termini de garantia (que serà de 12 mesos) i després dels tràmits reglamentaris, es 

procedirà a efectuar la recepció definitiva de les obres, una vegada realitzat l'oportú 

reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 
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Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin 

resultat infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el 

concepte de conservació, com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser 

objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases 

que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

 
 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, 

una vegada firmada pel Representant de l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el Contractista 

s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

 
 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i 

ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu 

cas. 

 
 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 

percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos 

següents a la recepció. 

 
 

5.35.   Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
 

 
 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de 

caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i 

aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda 

obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el 

Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 
 

5.36.   Facilitats per a la inspecció 
 

 
 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de 

facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en  tots  els  

treballs, amb  l’objecte de  comprovar el  compliment de  les  condicions establertes en el 

Plec, permetent l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin 

els materials o es realitzin treballs per a les obres. 
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5.37.   Termini d’execució i garantia 
 

 
 

El termini d'execució serà de 7,5 mesos i començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta 

de Replanteig. 

 
 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució 

de les obres serà l’indicat a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el 

Reglament General de Contractació. 

 
 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les 

obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a 

les anyades contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de 

les diferents obres. 

 
 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes 

imputades al Contractista, donarà lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per 

l’esmentat Reglament. 

 
 

El termini de garantia serà d’un (1) any i començarà a comptar des de la data de l'Acta de 

Recepció Provisional 

 
 

5.38.   Penalitzacions 
 

 
 

El  Contractista adjudicatari de  les  obres  serà    penalitzat  per  cada  dia  hàbil  que excedeixi 

del  termini  d'execució de  les  obres  previst  en  el  Projecte. L'esmentada penalització serà, 

en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

 
 

5.39.   Control de qualitat 
 

 
 

El control de qualitat serà el definit per l’Administració en el seu Plec particular. 
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Montblanc , maig de 2013 
 
 
 
 
 

 
Gerard Combalia Claverias 
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