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1. ASPECTES GENERALS 

OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
OBJECTE 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 
per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució de les obres 
d’urbanització definides en el present projecte APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I 
BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
 
INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre 
de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de 
desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades; 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre); O.C. 297/88T, de 29 de març de 
1988; O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre); O.M. de 27 de desembre de 
1999; O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”; O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, 
Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón; O.M. de 13-2-02 (BOE 6-
3-02); Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002 i O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 
2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm. 
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes UNE. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 
de 1970). 
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Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmenat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
- Senyalització i balisament 
Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
- Il·luminació 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 
de 2002 (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre de 2002) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. 
 
- Estructures 
Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
Instrucció d’acer estructural NBE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix 
les normes MV-1. 
Norma de construcció sismoresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 
29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
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Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
- Senyalització d’obra 
Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
 
- Sanejament i abastament 
Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut 
a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, 
de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
- Pintures 
Normes de pintures del Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
- Edificació 
Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat 
pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
- Seguretat i salut  
Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o mòbils. 
RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la Direcció d’Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
El projecte descriu les obres necessàries per resoldre el soterrament d'un aparcament entre 
els carrers de la sagrera i baixada de la Sagrera a Barcelona. 
 
Durant l’execució de les obres s’hauran de considerar les necessitats dels ciutadans i 
realitzar-se amb el menor perjudici. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a 
les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les obres comprenen: 
- Desbrossada i enderroc 
- Fonaments 
- Moviment terres 
- Estructures 
- Paviments 
-Tancaments 
- Instal·lacions 
 
DIRECCIÓ D'OBRA 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel Receptor de l'Obra 
- Les modificacions d'obra establertes pel Receptor de l'Obra 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 
Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls 
de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
 
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
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Requerir, acceptar, corregir o definir  si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
 
Requerir, acceptar, corregir o definir   si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 
que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui 
formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment 
de l'obra. 
 
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
 
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 
 
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
 
Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 
Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa  de Treballs inicialment acceptat. 
 
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
 
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
 
Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 
 
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció pel Receptor de l'Obra. 
 
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar al Receptor de l'Obra un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 
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realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades pel 
Receptor de l'Obra. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a 
l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 
 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
 
La Contracta queda obligada a complimentar totes les disposicions oficials que siguin 
d’aplicació a les obres de aquest Projecte, encara que no hagin estat mencionades en els 
Articles de Plec. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
REPLANTEIGS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb 
la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la 
posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que 
els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 
forma i temps d'executar-los. 
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
PLÀNOLS D'OBRA 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que 
s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de 
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la 
petició formulada. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
- La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 
 
- Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat 
per a assegurar l'acompliment del  programa. 
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- Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a 
l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, 
les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment 
del programa. 
 
- Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 
trobi a l'obra. 
 
- Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
- Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en  aquestes. 
 
- Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 
les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
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- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com 
a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 
i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
Tots els elements, aparells, components, paraments, equips, etc., que constitueixen el 
capítol d’enllumenat públic, hauran d’ésser acompanyats en cas que la Direcció d’Obra així 
ho exigeixi, tant dels corresponents certificats, redactats pel subministrador o contractista 
dels mateixos, i en els quals quedarà indicat la marca del fabricant, les característiques 
tècniques, així com les dimensions mètriques, proves a les que han estat sotmesos i es 
considerin com a representatives dels mateixos. 
 
Es presentaran així mateix els certificats emesos pels Laboratoris Oficials de reconeguda 
solvència, en el cas que  es considerin necessaris. 
 
Totes les proves que s’hauran realitzar dels materials a judici de la Direcció Facultativa, les 
realitzarà el laboratori que s’assenyali oportunament, el qual redactarà les corresponents 
informes tècnics dels mateixos. 
 
MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
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Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys 
que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament 
a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
El Receptor de l'Obra no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
 
MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. 
L’execució es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per a les 
circulacions ferroviàries, el tràfic por carretera y el urbà, siguin mínimes. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
Es permetrà mantenir en tot moment la circulació ferroviària, pel que serà necessari prendre 
precaucions oportunes durant l’execució de les obres (proteccions, vigilància, senyalització, 
etc.) 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

13 
 

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
 
És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D’acord amb l’article 7 de l’esmenat Reial Decret, el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
seguretat i salut” en el qual desenvolupi i adapti l’Estudi de Seguretat i Salut contingut al 
Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 
fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 
fònica. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tal com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
ABOCADORS 
 
El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció 
d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
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AMIDAMENT DE LES OBRES 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, s’acceptaran les decisions que prengui l'Administració 
sobre el particular. 
 
ABONAMENT DE LES OBRES 
 
- Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent, el contractista, reclamar 
modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per 
errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus 
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent 
rebatir com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un 
document merament informatiu. 
 
- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 
 
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
 
Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
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Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
 
Les despeses de ventilació, enllumenat, sortides provisionals del túnel i prevenció d’incendis 
necessàries  per a la l’execució de l’obra. 
 
Les despeses de conservació de desguassos. 
 
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
 
Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
 
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i energia elèctrica necessària per a les obres. 
 
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
 
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
 
Les despeses derivades de la formació i dedicació de persones protectores de via (pilots), 
homologats per la companyia explotadora del ferrocarril. 
 
Les despeses derivades de les descàrregues (elèctriques) de la catenària realitzada amb 
personal especialitzat homologat per la companyia explotadora del ferrocarril. 
 
El major cost que pugues derivar-se amb motiu de treballs nocturns, por fases, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de l'explotació comercial del 
ferrocarril i per a la conservació de les seves instal·lacions,  per necessitat del trànsit rodat, o 
accessos dels usuaris a les estacions. 
 
 
DISPOSICIONS PARTICULARS 
 
En tots els materials en què no s’especifiqui clarament que s’abonen emmagatzemats a 
obra, es considera inclòs en el preu el subministrament i la col·locació. En els que s’abona 
l’emmagatzematge, i la col·locació a part, aquesta inclou totes les operacions auxiliars 
necessàries. 
 
Els preus de totes les instal·lacions inclouen la posta en correcte funcionament, probes finals, 
correccions i treballs necessaris per al seu perfecte acabat. 
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Els controls de qualitat de materials i equips, realitzats en origen per fabricants i 
subministradors seran exigibles, però no seran d’abonament amb càrrec al pressupost de 
Control de Qualitat.. 
 
Tots els materials i equips manufacturats a col·locar en aquesta obra seran nous i de primer 
us, excepte en cas de descripció expressa en el preu o autorització escrita pel Receptor. 
Aquesta condició no incrementarà els preus contractats. 
 
Totes les instal·lacions pressupostades inclouen en el seu preu la part proporcional d’ajudes 
del ram de paleta, per al seu muntatge i col·locació. 
 
Tots els cables instal·lats en edificis, túnels i zones tancades seran, sense variació dels preus 
contractats, tipus afumex o similar. 
 
Els preus d’estesa de cables de senyalització i enclavaments seran, indistintament, per a 
qualsevol conducte o suport. 
 
Tots els equips i materials retirats i que no portin a abocador, seran entregats, contra rebut, a 
FGC o al seu propietari. 
 
La connexió, muntatge i material auxiliar necessari per a tots els equips i elements de les 
instal·lacions, estaran inclosos en els preus unitaris. 
 
El contractista abonarà els drets d’escomesa necessaris, i les legalitzacions corresponents, 
per al correcte funcionament d eles instal·lacions construïdes en aquest Projecte. 
 
Les demolicions es faran amb els medis adequats, sense variació del seu cost. 
 
La neteja inicial, durant l’obra, i final, de tot l’àmbit de l’obra i zones d’influència es consideren 
incloses en els preus unitaris, no essent per tant d’abonament independent. 
 
El preu de l’acer en armadures, perfils i xapes inclou la part proporcional de retalls i 
armadures de muntatge i lligat. 
 
Tots els transports, càrregues i descàrregues necessàries (inclosos emmagatzematges) dels 
materials i equips de tot tipus, nous o usats, o a abocador, estan inclosos en els preus 
unitaris, i per tant no seran d’abonament independent. 
 
La situació de qualsevol element haurà de ser compatible amb el gàlib del material mòbil. No 
serà d’abonament independent el replanteig previ dels elements, ni la detecció de possibles 
problemes de gàlib i/o interferència amb altres elements existents, ni qualsevol actuació 
auxiliar per evitar-lo. Al seu cost està proporcionalment inclòs en les unitats de projecte. 
 
La neteja i retirada d’elements sobrants es realitzarà setmanalment, sense esperar el final de 
l’obra. 
 
L’enllumenat, ventilació, senyalització i esgotament són medis auxiliars inclosos en els preus 
unitaris. 
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Tots els equips d’electrificació en acer seran galvanitzats. 
 

2. MATERIALS BÀSICS 

ASPECTES GENERALS 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, s'haurà de suposar que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
Tots els materials manufacturats a usar definitivament en obra seran nous i de primer ús, tret 
l'autorització escrita o descripció expressa en el preu. 
 
MATERIALS PER A 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 altre 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’OM de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o 
admesos per l’OC 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent CBR de 
l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
Equivalent de sorra més gran de 30. 
L’índex de plasticitat serà zero. 
CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
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. 
 
TRASDÓS 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols 
de projecte, essent les condicions dels materials les següents: 
 
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós 
d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix 
material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, 
amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest 
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reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-
ciment es disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 
 
En la resta de casos, que corresponguin a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció 
del ferm o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es 
realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó 
d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
 
Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que 
acompleixin les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la 
generatriu superior de la volta o tauler de l’estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i 
testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades 
l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial 
definides en aquest plec. 
 
PEDRAPLENS 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de 
préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, sempre i quan siguin sanes, 
compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmenat article de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m.) hauran de 
ser del mateix tipus que els preceptius per la coronació de terraplens. 
 
FORMIGONS 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 
s'estableixen els següents tipus de formigons: 
 
Formigó tipus A: Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm2). 
Formigó tipus B: Per a la seva utilització en la resta d'estructures. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trenta Newtons per mil·límetre quadrat (30 N/mm2).  
 
A més a més de l'EHE-98 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. 
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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. 
 
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. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control 
de formigons es realitzaran als següents nivells: 
 
Formigons tipus A: Nivell reduït 
Formigons tipus B: Nivell normal 
 
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 horà-
ria, 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. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
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Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions 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, així com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
 
FUSTES PER A ENCOFRATS 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
JUNTS DE DILATACIÓ  
 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques 
seran les indicades als plànols. 
 
Les planxes de poliestirè expandit en els junts de dilatació hauran d'acomplir les 
especificacions de l'article 287 del PG-3. 
 
La massilla asfàltica per a segellar junts a utilitzar haurà d'acomplir les especificacions de 
l'article 691.2 del PG-3. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS 
 
El material a emprar serà emulsió bituminosa i acomplirà les instruccions de la Norma UNE 
41088 i les especificacions de l’article 690.2 del PG-3. 
 
APARELLS PER AUSCULTACIÓ DE PANTALLES 
 
Electronivells 
 
A les zones on sigui necessària la mesura d'assentaments amb precisió de dècimes de 
mil·límetre, segons el que indiqui el projecte d'auscultació i amb acceptació per  part de la 
Direcció d'Obra, s’instal·laran grups d'electronivells connectats amb el Sistema d'adquisició 
de dades   
  
Canonada inclinomètrica  
 
Les canonades inclinomètriques és faran servir per a la mesura de les deformacions a 
¡'interior del terreny així com a les pantalles, i per això s'allotjaran en els corresponents 
sondeigs o tubs de PVC inclosos en les pantalles 
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La sonda tindrà una resolució de 0,01 mm i el seu rang de mesura serà de-50º mesurat des 
de la vertical. 
 
La canonada inclinomètrica serà d'alumini extrusionat amb quatre marques per a guia de la 
sonda.  
 
Les canonades se subministraran en tubs de 3,0 m de longitud que s'uneixen amb juntes 
metàl·liques.  
 
les característiques dels tubs seran els següents: 
 Llargària del tub 3000 mm 
 Diàmetre exterior 54 mm 
 Diàmetre interior 48 mm 
 
Els característiques de les juntes seran els següents 
 
Llargària del tub 300 mm 
Diàmetre exterior 63 mm 
Diàmetre interior 55 mm 
 
Extensòmetre incremental 
 
S’ha previst la col·locació d’extensòmetres incrementals magnètics, a fi de controlar com es 
produeix i progressa la zona de moviments del terreny al voltant del túnel. 
 
L’equipament de la barrinada és constituït per tubs telescòpics de PVC o d’un altre material 
de semblants característiques (no són convenients els tubs metàl·lics) d'1 metre de llargària, 
a l'interior dels quals es troben els anells magnètica de referència que constitueixen la base 
de mesura ¡ que generen un camp magnètic que pot ésser captat pels sentors de la sonda. 
 
La sonda, amb forma de torpede és compassa de dos captadors inductius separada per una 
barra d'acer invar de llargària invariable igual a 1 metre.. El cilindri superior de la sonda conté 
('electrònica dels dos captadors. 
 
La connexió a la superfície és realitza amb un cable especial de kevlar 
 
ACERS 
 
ARMADURES PASSIVES 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica a 
l’Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón EHE-98. Les formes, les dimensions i 
els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
 
L'acer del tipus 'GEWI' és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer 
empalmaments de barres mitjançant maniguets. 
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Les barres són d'acer B 500 S de sis (6), vuit (8), dotze (12), setze (16), vint (20), vint-i-cinc 
(25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió 
han de ser femelles i maniguets. 
 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  
 
ARMADURES ACTIVES 
 
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de cinc (5) filferros de diàmetre igual, 
trenats conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix 
filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze 
(16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
 
Les característiques mecàniques per a acers en ancoratges de torons de 0,6" (sis dècimes 
de polzada) a garantir són una càrrega de ruptura nominal  de 85 tones i un límit elàstic de 
172 Kp/mm2. 
 
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 
 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada 
mena de cordó, les que indica la norma UNE 36098. 
 
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que 
prescriu la norma UNE 36098. 
 
ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes 
o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques 
mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es 
determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de 
recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de 
colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent 
resistència. 
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Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb 
UNE 36100 no acceptant un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran un ovalat superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La 
fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les 
normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, 
UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la 
presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de 
comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin 
exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, 
lligants o olis. 
 
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. 
 
Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 
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. 
 
GALVANITZATS 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que la protegeix de l'oxidació.       
 
La galvanització 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 
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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. 
 
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. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada 
a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a 
"Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
 
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 quadrat 
(6 g/dm2). 
 
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. 
 
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). 
 
CARPINTERIA D'ALUMINI 
 
Perfils d'aliatge d'alumini per a premarcs o altres suports singulars 
 
La Normativa a contemplar serà: 
 
- NTE−FCL. Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras. 
- Normas UNE: 38011−72, 38013−72, 38017−82 1R, 38017−82 1R ERRATUM, 38337−82 
2R, 
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38001−85 2R, 38012−86 1R, 38016−90 1R, 38002−91 2R, 38014−91 1R, 38015−91 1R. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Tipus d'alumini (UNE 38-337-82): Aliatge Al-0,7 MgSi 
- Densitat: 2,7 
- Impureses de l'alumini : ≤ 3% 
- Espessor de la paret dels perfils: ≥ 1,5 mm 
- Càrrega de ruptura (Espessor≤ 25 mm UNE 38-337-82): ≥  13 Kg/mm2 
- Duresa Brinell (Espessor≤ 25 mm UNE 7-422-85): ≥ 45 
 
Per al control es realitzarà una inspecció cada 10 unitats o fracció, comprovant: 
 
- No hi hagi contacte directe entre el morter fresc en rebre el material, si no es disposa del 
precèrcol sempre hi haurà una protecció vinílica o acrílica 
- Toleràncies de 2 mm en 1 m  
- Subjeccions siguin correctes i del mateix material, o diferent en cas de que es disposin amb 
els corresponents separadors 
- Segellat corresponent 
 
Tanmateix es realitzaran proves de servei, correcte funcionament dels mecanismes i 
estanquitat quan l'element així ho requereixi. 
 
La proba d'estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa, que projecti aigua en 
forma de pluja sobre l'element un cop finalitzat. L'assaig durarà 8h no admeten aquelles 
elements que presentin penetració d'aigua a l'interior 
 
Cada tres anys es durà a terme un manteniment, així com quan hi hagi alguna mancança 
visible a nivell d'estanquitat, trencament o mal funcionament. I anualment es realitzarà una 
neteja amb aigua i sabó evitant els agents càustics o corrosius. 
 
Cap estructura d'alumini es podrà fer servir com a cap mena de suport. 
 
BARANES D'ACER INOX 
 
Els perfils seran d'acer inoxidable AISI-304 o AISI-316, resistents a la corrosió, i la seva mida 
i disposició serà l'especificada en la Documentació Tècnica del Projecte. 
 
L'acabat serà polit mirall, llevat d'especificació en contra de la Direcció Facultativa. 
 
La unió dels perfils serà per soldadura amb el seu posterior decapatge. 
 
No hi haurà buits majors de 12 cm de diàmetre. 
 
La fletxa màxima dels perfils sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables serà 
de l'1/250 de la seva llum. 
 
La seva resistència a la tracció serà major o igual de 600 N/mm2. 
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La composició química dels acers inoxidables utilitzats és: 
 
  AISI-304  C ≤ 0,08% 
     Mn ≤ 2,00% 
     Si ≤ 1,00% 
     Cr 18% - 20% 
     Ni 8% - 10,5% 
 
  AISI-316  C ≤ 0,08% 
     Mn ≤ 2,00% 
     Si ≤ 1,00% 
     Cr 16% - 18% 
     Ni 10% - 14% 
     Mo 2,00% - 2,50% 
 
Les toleràncies admissibles són: 
 
- Longitud: 0,1% 
- Espessor: 2,5% 
- Torsió: ± 1º/m 
- Alineació d'arestes: 0,2% 
- Angles: ± 1º 
 
Les condicions de subministrament i emmagatzematge seran les mateixes que per a les 
baranes d'acer. 
 
Normativa de compliment obligat serà: 
 
- UNE EN 10213-4: 1996: Condicions tècniques de subministrament per als acers modelats 
per a usos a pressió. 
- UNE EN 10088: 1996. Acers inoxidables. 
 
MATERIALS PER A FERMS 
 
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. 
 
Com a composició granulomètrica es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la 
utilització de sauló de bona qualitat, amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. 
Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 
35. 
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L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 
En el cas d'emprar sauló, el material serà no plàstic. 
 
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 Orden Circular 
5/2001 del 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 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 
 
En el cas dels 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 
temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides. 
 
Els lligams a emprar compliran: 
 
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 a +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)    ≥ 90cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)   99,5% 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84)  ≤ 0,2% 
- Punt d’infiltració, vas obert (NLT-127/84)  ≥ 235ºc 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)   ≥ 1,00 
- Contingut d’asfaltens (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 
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- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/85)    ≥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. 
 
El coeficient de desgast mitjà per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, 
serà inferior a 30 a les capes intermitges 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. 
 
Per a les mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit de gruix petit, s’aplicarà el 
descrit al punt 2.2.1 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97. 
 
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 serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 
cinquanta per cent (50%) a la capa base. 
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La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
Tamís UNE  % Passa 
0.63 mm  100 
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’OC 5/2001 i l’OC 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 de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termo-adherents, amb els lligams especificats 
als següents apartats. 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a 
l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat 
amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions 
tècniques: 
 

ECR-1d ECR-2d-m PROPIETATS UNITAT NORMA 
NLT Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluïdificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)           

Penetració (25ºC) 1/10 
mm 124    20 40 
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Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) % 329    12  

Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
Residu per destil·lació NLT (139)           

Penetració (25ºC) 1/10 
mm 124 13 40    

Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades 
i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. 
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
 
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. 
 
BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
Aigua 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
allò prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, 
EHE-98. 
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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 o armat EHE-98. 
 
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 aquelles 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-98, 
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-98 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. 
 
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  
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Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-98. 
 
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. 
 
Morters sense retracció 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base 
no és un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen curt temps d'adormiment, alta resistència a curt 
termini, retracció compensada i/o gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
Expansió a 28 dies:     0,05 %. 
Resistència a compressió a 24 h:   200 kg/cm2. 
Resistència a compressió a 28 d:   450 kg/cm2. 
Mòdul d'elasticitat a 28 d:    300.000 kg/cm2. 
Adherència al formigó a 28 d:   30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
RAJOLES DE TERRATZO I VIBRANT 
 
Són peces paral·lelepipèdiques quadrades o rectangulars constituïdes per morter pigments 
colorants i àrids, principalment basàltics, de superfície llisa i polida, amb relleus o acabats 
rugosos segons especifiqui la Documentació Tècnica. 
 
El ciment serà tipus Portland. Els àrids estaran nets i desproveït de fins i matèria orgànica 
d’acord amb les normes UNE 7-082-54 y UNE 7-135-58. 
 
No tenen esquerdes, fissures, escrostonats o qualsevol defecte de forma. No presentarà 
cremades o símptomes de cocció defectuosa. 
 
El color haurà de ser estable i uniforme i la seva cara posterior haurà de ser preparada per 
l’aferrament del morter. 
 
La seva forma i dimensions seran les senyalades en la documentació Tècnica del Projecte. 
 
Els angles seran rectes i les arestes rectes i vives. 
 
El seu espessor dependrà de les dimensions d’aquesta, amb un mínim de 20 mm per a les 
del costat igual o menor a 200 mm. L’espessor de la capa de base o empremta serà més 
gran o igual a 7mm. 
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Les seves característiques principals són: 
 
- Absorció de l’aigua (UNE 127-002-90):  ≤ 10% 
- Resistència al desgast (UNE 127-005-90): ≤ 2,0 mm. 
- Resistència a flexió (UNE 127-006-90):   
Cara a tracció: ≥ 70 Kg/cm2 
Dors a tracció: ≥ 60 Kg/cm2  
 
Les toleràncies admissibles són: 
 
- En les mesures nominals dels costats: ± 0,3% 
- L’espessor mig (UNE 127-001-94): ± 2 mm. 
- Rectitud d’arestes (UNE 127-001-94): ± 0,2 mm. 
- Curvatura de la cara: ± 0,5 mm. 
- La planor de la cara: ± 0,2 % de la diagonal més gran 
- Variació màxima en els angles: ± 0,4 mm. 
(mesurats sobre un arc de 20 cm de radi)  
 
En la recepció de les rajoles, és realitzaran els següents controls:  
 
- Esquerdes, fissures, depressions visibles a 1,6 m 1,6 m.: ≤ 4% del total 
- Descantellat d’arestes de longitud > 4 mm.: ≤ 5% del total 
- Despuntat de cantonades de longitud > 2 mm.: ≤ 5% del total 
 
Se subministraran embalades sobre palets i s’emmagatzemaran en llocs protegits de la 
intempèrie i d’impactes. 
 
Normativa d’obligat compliment: 
 
- UNE 7-007-49. Determinació de la densitat aparent, en rajoles i rajoles de ciment.  
- UNE 127-001-94.  Rajoles de ciment. Definicions. Classificacions, característiques i 
recepció en obra  
- UNE 127-002-90. Rajoles de ciment. Determinació del coeficient d’absorció d’aigua. 
- UNE 127-003-90. Rajoles de ciment. Assaig de permeabilitat i absorció d’aigua per la cara 
vista. 
- UNE 127-004-90. Rajoles de ciment. Assaig de resistència a la gelada 
- UNE 127-005-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència al desgast per abrasió. 
Mètode de la plataforma giratòria o de vaiven. Mètode del disc. 
- UNE 127-006-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència a la flexió. 
- UNE 127-007-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència al xoc. 
 
RAJOLA HIDRÀULICA 
 
Són peces geomètriques fetes amb morter i colorants . 
 
Està composta per tres parts ben diferenciades: 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

34 
 

- Cara: constituïda per la capa d’empremta de morter ric en ciment, sorra molt fina i en 
general colorants 
- Capa mitja: Amb morter igual al de la cara però sense colorants. 
- Capa de base: De morter menys ric en ciment i sorra més grosses. 
 
Tindrà un color i una textura uniformes en tota la superfície. Els angles i les arestes de la 
cara plana seran rectes. 
 
No tindran esquerdes, descantellats ni altres defectes. 
 
Les rajoles seran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les 
senyalades en la documentació tècnica del projecte. 
 
Les seves característiques principals son:  
 
- Espessor de la cara: ≥ 6 mm. 
- Absorció de l’aigua (UNE 127-002-90): ≤ 7,5 % 
- Resistència al desgast (UNE 127-005-90): ≤ 1,5 mm. 
- Resistència a la flexió: 
Cara a tracció (UNE 127-006-90) ≥ 50 Kg/cm2 
Dors a tracció (UNE 127-007-90) ≥ 40 Kg/cm2 
- resistència a la gelada (UNE 127-004-90): absència de trencament 
- Resistència al impacte (UNE 7-034-51): ≥ 60 cm. 
 
Les toleràncies admissibles són: 
 
- Dimensions: ± 0,5% 
- Espessor: ≤ 40 mm,  ± 2 mm i  > 40 mm,  ± 3 mm. 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm. de radi: ± 0,4 mm. 
- Rectitud de arestes: ± 0,2% 
- Planor: ± 0,2 % de la diagonal 
 
Les rajoles en sec es podran presentar eflorescències, així com alguns porus, invisibles a 
distancia de mig metre (0.50 m) després de emmotllat. 
 
Se subministraran embolicades sobre palets i s’emmagatzemaran en llocs protegits 
d’impactes. 
 
Normativa d’obligat compliment:  
 
- UNE 7-007-49. Determinació de la densitat aparent, en rajoles i rajoles de ciment. 
- UNE 127-001-94. Rajoles de ciment. Definicions. Classificació, Característiques i recepció 
en obra. 
- UNE 127-002-90. Rajoles de ciment. Determinació del coeficient d’absorció d’aigua per la 
cara vista. 
- UNE 127-004-90. Rajoles de ciment. Assaig de resistència a la gelada. 
- UNE 127-005-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència al desgast per abrasió. 
Mètode de la plataforma giratòria o de vaivé. Mètode del disc. 
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- UNE 127-006-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència a la flexió. 
- UNE 127-007-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència al xoc. 
 
RAJOLES CERAMIQUES I GRES 
 
Són plaques de poc gruix fabricades amb argiles de silici, fundent, colorants i altres 
materials, que es fabriquen mitjançant motlles, tamisat, amasat, humidificació, etc.. i 
s'emmotllen per premsat, extrusió o colat. Seguidament son secades i cuites a altes 
temperatures. Tenen una cara esmaltada i són incombustibles e inalterables a la llum. 
 
Tindran un color i textura uniformes en tota la superfície. 
 
Els angles i arestes son rectes i la cara vista plana. 
 
Les seves característiques principals son: 
 
- Aspecte superficial (sense defectes) (UNE 67-098-92): ≥ 95% 
- Resistència a la flexió  (UNE 67-100-92):  
B. ceràmiques: ≥ 200 Kg/cm2 
Gres extruït: ≥ 200 Kg/cm2 
Gres premsat: ≥ 275 Kg/cm2 
- Duresa al ratllat (UNE 67-101-92):  
B. ceràmiques: ≥ 5 
Gres esmaltat: ≥ 5 
Gres sense esmaltar: ≥ 6 
- Absorció d’aigua (UNE 67-099-92):  
B. ceràmiques: 10-20% 
Gres premsat: ≤ 1,5% 
Gres extruït: ≤ 3% 
- Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103-92): 
B. ceràmiques i gres premsat: ≤ 9 x 10E - 6º C 
Gres extruït: ≥ 5 x 10E - 6º C i ≤ 13 x 10 E - 6º C 
- Resistència a productes de neteja: 
B. ceràmiques i gres esmaltat: Classe B (UNE 67-122-92) 
Gres sense esmaltar: Classe C (UNE 67-106-92) 
- Resistència a les taques (UNE 67-122-92): ≥ Classe 2 
 
Les toleràncies admissibles és verificaran segons la norma UNE 67-098-92: 
 
Rajoles de ceràmica: 
 
- Al llarg i ample respecte a les dimensions  de fabricació: 
costat  ≤ 12 cm ± 0,75% 
costat  >12 cm.  ± 0,5% 
- Espessor: ± 0,5 mm. 
- Rectitud dels costats: ± 0,3% 
- Planor: +0,5% , -0,3% 
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- Ortogonalitat: ± 0,5% 
 
Gres premsat: 
 
- Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació: ± 0,6% 
- Espessor: ± 5 % 
- Rectitud dels costats: ± 0,75% 
- Planor: ±0,6%  
- Ortogonalitat: ± 0,6% 
      
Gres extruït: 
 
- Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació: ± 2% 
- Espessor:± 10 % 
- Rectitud dels costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5%  
- Ortogonalitat: ± 1% 
 
Les dimensions, color i tipus dem les rajoles a utilitzar seran les indicades en la 
documentació tècnica del Projecte. 
 
Se subministraran empaquetades en caixes on s’indicarà:  
 
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Primera qualitat 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: UGL sense esmaltar o GL esmaltades 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 
Normativa d’obligat compliment serà: 
 
- UNE 67-087-92. Rajoles ceràmiques per a sols i parets. Definicions. Classificació. 
Característiques i marcat. 
- UNE 67-098-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de les característiques dimensionals i 
l’aspecte superficial. 
- UNE 67-099-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de l’absorció de l’aigua. 
- UNE 67-100-92. Rajoles de ceràmica.  Determinació de la resistència a la flexió  
- UNE 67-101-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la duresa al ratllat de la superfície 
segons Mohs. 
- UNE 67-102-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència a l’abrasió profunda. 
Rajoles no esmaltades 
- UNE 67-103-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la dilatació tèrmica lineal. 
- UNE 67-104-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència al xoc tèrmic. 
- UNE 67-105-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència al quarteig. Rajoles 
esmaltades 
- UNE 67-106-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència química. Rajoles no 
esmaltades. 
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- UNE 67- 121-92. Rajoles de ceràmica. Extruïdes amb baixa absorció d’aigua (e menor o 
igual 3%) Grup A1. 
- UNE 67-122-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència química. Rajoles 
esmaltades. 
- UNE 67-154-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la resistència a la abrasió. Rajoles 
esmaltades. 
- UNE 67-155-92. Rajoles de ceràmica. Determinació de la expansió per humitat  utilitzant 
aigua bullint. Rajoles no esmaltades. 
- UNE 67-159-92. Rajoles ceràmica en sec amb absorció d’aigua (e més gran 10%) Grup B 
III. 
- UNE 67-163-92. Rajoles ceràmica. Mostreig i condicions d’acceptació.  
- UNE 67-176-92. Rajoles ceràmica premsades en sec amb baixa absorció d’aigua (e més 
petita o igual 3%) Grup B I 
- UNE 67-177-92. rajoles ceràmica premsades en sec amb absorció d’aigua (e més gran 3%, 
més petit o igual 6%) Grup B II A. 
- UNE 67-178-92. rajoles ceràmica premsades en sec amb absorció d’aigua (e mes gran 6%, 
més petit o igual 10%) Grup B II B. 
- UNE 67-186-92 (1). Rajoles de ceràmica extretes per absorció d’aigua (e més gran 3%, 
més petita o igual 6%) Grup A II A. Part 1. 
- UNE 67-186-92 (2). Rajoles ceràmica extretes amb absorció d’aigua(e més gran 3%, més 
petita o igual 6%) Grup A II A. Part 2. 
- UNE 67-187-92 (1). rajoles ceràmica extretes amb absorció d’aigua (e més gran 6%, menor 
o igual 10%) Grup A II B. Part 1. 
- UNE 67-187-92 (2). Rajoles de ceràmica extretes amb absorció d’aigua (e més gran 6%, 
més petit o igual 10%) Grup A II B. Part 2. 
- UNE 67-188-92. rajoles ceràmica amb absorció d’aigua (e més gran 10%) Grup A III. 
- UNE 67-202-92. Rajoles ceràmiques. Determinació de la resistència a la gelada. 
 
MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
MORTER DE CIMENT 
 
Es defineix com la massa formada per a àrid fi, ciments i aigua. Eventualment poden contenir 
additius per a millorar alguna de les seves propietats, la utilització de les quals haurà d’haver 
estat prèviament aprovada per a la Direcció facultativa. 
 
El ciment complirà les prescripcions del RC-93. 
 
L’aigua s’analitzarà i és refusarà la que no compleixi les condicions següents:  
 
- pH (UNE 7-234-71): ≥5 
- Substancies dissoltes (UNE 7-130-58): ≤15 gr/l 
- Sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131-58): ≤1 gr/l 
- Hidrats de carbono (UNE 7-132-58): 0 
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235-71): ≤15 gr/l 
 
L’àrid serà fi (< 5 mm.), sorra natural o procedent de trituració de roques. 
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Consistirà en partícules pètries, sanes, inalterables, denses de manera arrodonida o 
polièdrica. És refusarà les sorres de partícules planars o exfoliables 
 
 Els límits granulomètrics son els següents  
 

Tamís Material que passa (%) 
5 
2,5 
1,25 
0,63 
0,32 
0,16 

A = 100 
60 ≤  B ≤ 100 
30 ≤ C ≤ 100 
15 ≤ D ≤ 70 
5 ≤ E  ≤50 
0 ≤ F ≤ 30 

 
També compliran les següents condicions: 
 
C - D  ≤ 50 
D - E  ≤ 50 
C - E  ≤ 70 
 
Es recomana que la mida màxima de la sorra per a els enfoscats, arrebossats i revestiments 
no sigui superior a 2 mm i per a fàbriques de totxos de 3 mm. 
 
La sorra no contindrà matèries nocives en quantitats superiors a la dels límits següents: 
     
- Material que passa per al tamís 0,080 UNE de 80µm (UNE 7-134-58): 3 % del pes total de 
la mostra 
- Material retingut per al tamís 0.63  i que flota en un líquid de densitat 2 gr/cm3 (UNE 7-244-
71): 0,50 % del pes total de la mostra 
- Compostos de sofre, expressats en SO4 = i referits a l’àrid sec (UNE 7-245-71): 1,20 % del 
pes total de la mostra 
 
No s’utilitzaran aquelles sorres que presentin un contingut de matèria orgànica tal que, 
assajada amb solució a la Norma UNE 7-082-54, produeixi un color més fosc que el de la 
substància patró. 
 
El ciment i la sorra és barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. S’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària per a que una vegada 
amasat s’obtingui una barreja homogènia  i sense segregacions. 
 
Per a la seva elaboració, la temperatura ambient estarà entre 5ºC i 40ºC. 
 
No és barrejaran morters de diferents composicions. 
 
S’aplicarà abans de que passi dues hores des de l’amasada. 
 
En funció de la dosificació, la resistència dels morters serà la següent: 
 
1:8  / 1:2:10  ≥20 Kg/cm2 
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1:6 /1:5 / 1:7 / 1:1:7 ≥40 Kg/cm2 
1:4 / 1:0,5:4  ≥80 Kg/cm2 
1:3 / 1:0,25:3  ≥160 Kg/cm2 
 
La normativa d’obligat compliment serà la NBE-FL/90 Norma Bàsica de l’Edificació. Murs 
resistents de fàbrica de totxos. 
 
GUIX 
 
En un conglomerat format fonamentalment per sulfat de calci semihidratat (SO4 Ca ½ H20) i 
anhídrid (SO4 Ca), obtenint per al tractament tèrmic de la pedra de guix i que te la propietat 
d’endurir-se únicament a l’aire, després de l’amasat amb aigua, per cristal·lització de manera 
de sulfat de calci dihidrat (SO4 Ca 2 H20). 
 
Els guixos es classifiquen en YG (guix gruix) i YF (guix fi). 
 
Es podran utilitzar directament amassant-los amb aigua. 
 
No tindran grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
Els anàlisis químics s'efectuaran d’acord amb les normes UNE 102-032-84 i UNE 102-037-
85. 
 
Les seves característiques principals:  
 
- Aigua combinada: ≤ 6% 
- Índex de puresa: YG: ≥75% i YF: ≥ 80% 
- pH: ≥ 6 
- Retenció en el tamís 0,2 (UNE 7-050-85): YG: ≤ 50% i YF: ≤ 15% 
- Resistència mecànica a flexotracció als set dies (UNE 102-031-82): YG: ≥ 20 Kg/cm2 i  
YF ≥ 25 Kg/cm2 
- Temps en passar de l’estat líquid al plàstic (UNE 102-031-82): ≤ 8 minuts 
- Duració de l’estat plàstic (UNE 102-031-82): ≥ 10 minuts 
 
Se subministrarà en sacs, figurant en el mateix les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial. 
- Designació d’acord amb la RY-85 
- Pes net 
 
S’emmagatzemarà en llocs secs, protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
sol, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
La normativa d’obligat compliment serà: 
 
- RY-85. Plec General per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció. 
- Norma UNE 102-031-82. Guix i escaioles de construcció. Mètodes d’assaig físic i mecànics. 
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RAJOLES I GRES 
 
Son plaques de ceràmica de poc gruix, fabricades amb argiles, silici, fundent, colorants i 
altres materials que s’obtenen per un procés de premsat, extruït o colat i posterior cocció a 
altes temperatures. Normalment tenen una cara esmaltada o vidriada i son incombustibles e 
inalterables a la llum. 
 
Tindran un color i textura uniformes en tota la superfície. 
 
Els angles i arestes seran rectes i la cara vista plana. 
 
Les seves característiques principals son:  
 
- Aspecte superficial (sense defectes) (UNE 67-098-92): ≥ 95% 
- Resistència a flexió (UNE 67-100-92):  
Rajoles: ≥ 150 Kg/cm2 
Gres extruït: ≥ 200 Kg/cm2 
Gres premsat: ≥ 275 Kg/cm2 
- Duresa al ratllat (UNE 67-101-92):  
Rajoles: ≥ 3 
Gres esmaltat: ≥ 5 
Gres sense esmaltar:≥ 6 
- Absorció d’aigua (UNE 67-099-92): 
Rajoles: 10-20% 
Gres premsat: ≤ 1,5% 
Gres extruït: ≤ 3% 
- Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103-92): 
Rajoles i gres premsat: ≤ 9 x 10E - 6º C 
Gres extruït: ≥ 5 x 10E - 6º C i ≤ 13 x 10 E - 6º C 
- Resistència a productes de neteja: 
Rajoles i gres esmaltat:  Classe B (UNE 67-122) 
Gres sense esmaltar: Classe C (UNE 67-106) 
Resistència a las taques (UNE 67-122-92): ≥ Classe 2 
 
Les toleràncies admissibles és verificaran segon la norma UNE 67-098-92: 
 
Rajoles : 
 
- Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació: 
Costat  ≤12 cm. ± 0,75% 
Costat  >12 cm. ± 0,5% 
- Espessor: ± 0,5 mm. 
- Rectitud dels costats: ± 0,3% 
- Planor: +0,5% , -0,3% 
- Ortogonalitat: ± 0,5% 
 
Gres premsat: 
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- Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació: ± 0,6% 
- Espessor: ± 5 % 
- Rectitud dels costats: ± 0,75% 
- Planor: ±0,6%  
- Ortogonalitat: ± 0,6% 
      
Gres extruït: 
 
- Llarg i ample respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Espessor: ± 10 % 
- Rectitud dels costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5%  
- Ortogonalitat: ± 1% 
 
Les dimensions, color i tipus de les rajoles a utilitzar seran les indicades en la Documentació 
Tècnica del Projecte. 
 
Se subministraran empaquetades en caixes, on s’indicarà:  
 
- Nom del fabricant o marca comercial. 
- Primera qualitat 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: UGL sense esmaltar o GL esmaltades 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 
Normativa d’obligat compliment: 
 
Rajoles : 
 
- EN 159 (UNE 67-159-85) Rajoles de ceràmica premsades en sec amb adsorció d’aigua E > 
10% (GRUPO BIII). 
- EN 159:1991 (UNE 67-159-92 1M) Rajoles ceràmica premsades en sec amb absorció 
d’aigua E > 10% (GRUPO BIII). 
 
Gres premsat: 
 
- EN 176 (UNE 67-176-85) rajoles de ceràmica premsada en sec amb baixa absorció d’aigua 
(E ≤ 3%) (GRUPO BI) 
- EN 176:1991 (UNE 67-176-92 1M) rajoles ceràmica premsada en sec amb baixa adsorció 
d’aigua (E ≤ 3%) (GRUPO BI). 
 
Gres extruït: 
 
- EN 121 (UNE 67-121-85) rajoles ceràmica premsada en sec amb baixa adsorció d’aigua (E 
≤ 3%) (GRUPO AI). 
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- EN 121 (UNE 67-121-86 ERRATUM) rajoles ceràmica premsada en sec amb baixa 
adsorció d’aigua (E ≤ 3%) (GRUPO AI). 
- EN 121:1991 (UNE 67-121-92 1M) rajoles ceràmica premsada en sec amb baixa adsorció 
d’aigua (E ≤ 3%) (GRUPO AI). 
 
GRESITE 
 
Són peces obtingudes per monococció d’argil·lites especials a 1200ºC, amb una superfície 
vista esmaltada i la oculta rugosa. 
 
Les seves característiques principals són: 
 
- Composició: Hidrosilicat d’alumini : 30 - 70%, Quars: 30 - 60% i Feldespat: 5 - 25% 
- Mides: 50 x 50 mm 
- Gruix: 6 mm 
- Pes específic: 2,4 - 2,6 
- Porositat aparent de la massa: 0 - 0,5 
- Resistència a la compressió: 5500 - 7500 Kg/cm2 
- Resistència a la flexió: 400 - 800 Kg/cm2 
- Resistència a la tracció: 200 - 500 Kg/cm2 
- Fractura de la peça: Concoïdal 
 
Les toleràncies són: 
 
- Dimensions: ±0,75% 
- Espessor: ±0,5 mm. 
- Ortogonalitat: ±0,5% 
 
La normativa d’obligat compliment serà d’aplicació la normativa vigent en el moment 
d’execució de les obres. 
 
VIDRES LAMINARS 
 
És un vidre de seguretat format per un conjunt de fulls de vidre lluna íntimament unit per una 
pel·lícula o solució plàstica (butiral de polivinil) de manera que en fracturar-se el full, els 
trossos de vidre que resulten de la ruptura no es desprenen en proporcions apreciables 
quedant units a la pel·lícula plàstica, sense que es perdi la visió al seu través. 
 
L'adherència del butiral amb el vidre, s'obtindrà per tractament tèrmic i pressió. 
 
Pertanyen a aquesta classe de vidres els tipus "stadip" i els antibala (espessor compresa 
entre 26 i 45 mm.). 
 
Haurà de resistir sense hissat per l'acció de l'aire, de la humitat, de la calor, de l'aigua freda o 
calenta i dels agents químics a excepció de l'àcid fluorhídric. 
 
No haurà de groguejar sota l'acció de la llum solar. 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

43 
 

Serà homogeni sense presentar taques, bombolles, núvols o altres defectes, deguts a 
l'adherència deficient, de les parts components. 
 
Estarà tallat amb netedat, sense presentar aspreses, talls, ni ondulacions a les vores. 
 
L'espessor serà uniforme en tota la seva extensió. 
 
Les seves característiques mecàniques, acústiques, òptiques i energètiques, dependran de 
la grossor del vidre, que haurà de figurar en la Documentació Tècnica del Projecte. 
 
Altres característiques són: 
 
- Duresa de ratllat (Mohs): 6,5 
- Coeficient de transmissió tèrmica: 4,95 Kcal/h m2 ºC 
- Toleràncies espessor: 0.5 m2, ± 0,2 mm/metro i > 0,5 m2, ± 0,3 mm/metro 
 
Quan es rebi a obra, serà necessari emmagatzemar-los a l'empara de la humitat, del sol i de 
la pols, col·locats sobre una superfície plana i resistent, fos de zones de passada. 
 
Les piles no tindran una espessor major de vint-i-cinc centímetres (25 cm) i amb un sis per 
cent (6%) de pendent respecte de la vertical. Aniran recolzades sobre dos travessers de 
fusta o formats d'un material tou. Se separaran entre ells per intercalats. 
 
Normativa de compliment obligat:  
 
- Norma UNE 43-017-53. Vidre. Vidres de seguretat. Resistència al impacte d'una bola sobre 
vidres de seguretat, a la temperatura normal. 
- Norma UNE 43-018-53. Vidre. Vidres de seguretat. Ruptura per impacte d'una bola sobre 
vidres de seguretat, a la temperatura normal. 
 
PINTURES A LA CALÇ 
 
Rep el nom de pintura a la calç, una pintura a l'aigua l'aglutinant del qual i pigment blanc és 
alhora, el mateix producte: hidròxid càlcic o calç apagada. 
 
Les pintures a la calç aconsegueixen acabats llisos mats, porosos i absorbents, que 
s'endureixen amb el temps. 
 
Presenten bona adherència sobre morters de ciment i de calç. 
 
Les pintures a la calç tenen una gran resistència a les inclemències del temps, la pluja 
afavoreix fins i tot, la carbonatació i la pintura va adquirint més duresa. Precisament per 
captar millor aquesta humitat ambiental s'afegeix alum i sal grassa en les lletades que es 
donaran com última mà. 
 
La qualitat de la lletada de calç apagada millora quant més temps es guardi en forma de 
pasta després d'apagada. 
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El seu color és blanc encara que es pot acolorir lleugerament amb pigments resistents a 
l'alcalinitat, dissolts prèviament en aigua, per millorar el seu poder lligant amb aquests 
pigments, s'afegeix de vegades silicat sòdic o olis tractats, que es combinen amb la calç 
formant una espècie de vernís gras que fixa millor el pigment i augmenta la seva adherència. 
 
Per la seva causticitat, s'ha d'emprar amb precaució, protegint especialment els ulls. 
 
Seu repintat presenta el problema que com cal aplicar capes bastant abundants, de seguida 
s'assoleix una grossor que sobrepassa el nivell tolerat per la poca flexibilitat d'aquest 
producte, per la qual cosa cal, eliminar les capes anteriors per evitar quarterats i escames. 
 
La calç aèria se subministrarà en terrossos o envasada; la calç hidràulica en pols. 
 
La barreja amb aigua es farà de manera que la massa obtinguda es pugui moure o batre 
fàcilment, quedant una barreja porosa i absorbent amb bona adherència que pugui 
estendre's en capes primes sense mostrar grumolls. 
 
Formarà, després de la seva aplicació i assecatge, una pel·lícula opaca, uniforme lliure de 
partícules i vetes de color. 
 
Té bones propietats microbicides, per la qual cosa juga un bon paper amb finalitats sanitàries 
en cert tipus de locals. 
 
S'aplicarà amb brotxa, rodet o polvoritzadors. 
 
La normativa de compliment obligat serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES AL CIMENT 
 
Rep el nom de pintura al ciment, una pintura a l'aigua constituïda per un ciment blanc, 
essencialment tractada per a l'ús al qual és destinat, i pigments resistents a l'alcalinitat. 
 
L'assecat i la formació de la capa, es produeix pel mateix mecanisme que l'enduriment del 
ciment, pel que és molt necessària la constant presència d'humitat durant l'esmenada fase. 
 
S'han de seguir escrupolosament les instruccions del fabricant referents a moll previ del 
suport i a les limitacions de temperatura. 
 
Produeixen una capa mate, d'acabat llis, absorbent, dura, i bona resistència a la intempèrie. 
 
Necessiten substrats aspres i porosos per aconseguir una bona adherència. 
 
El producte se subministrarà en envàs adequat per a la seva protecció en el qual 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la barreja. 
- Permanència vàlida de la barreja. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
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- Temps d'assecatge. 
- Capacitat de l'envàs en Quilograms (Kg) 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l.). 
- Color. 
- Segell del fabricant. 
 
Se subministrarà en estat de pols per ser barrejat amb aigua en el moment de la seva 
aplicació, amb les dosis indicades pel fabricant per a cada ús. 
 
Una vegada efectuada la barreja presenten una vida limitada que determinarà el fabricant. 
 
S'emprarà preferentment en exteriors sobre morter de ciment i maons porosos. 
 
S'aplicarà amb brotxa, rodet o polvoritzadors. 
 
La normativa de compliment obligat serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES AL SILICAT 
 
Rep el nom de pintura al silicat, una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'usa, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com pigments s'usen, entre d'altres, el blanc de zenc i el 'litopón'. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, així mateix, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment pel que 
s'utilitzen preferentment per a la pintada de paraments exteriors de formigó. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el qual 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la barreja. 
- Permanència vàlida de la barreja. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat de l'envàs en litres (l) i en Quilograms (Kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l.). 
- Segell del fabricant. 
 
El seu cost és relativament baix quant a material, però igual que ocorre amb les pintures a la 
calç, a la seva manipulació i a aplicació exigeix una mà d'obra molt experta el que encareix 
sensiblement l'acabat. 
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Per seu acabat, completament mat i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment en 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts el que recomana limitar el seu ús a tons 
pastís. 
 
Aquestes pintures té una gran adherència al cristall (al silicat de sosa se li crida també vidre 
soluble), pel que quan es pinta una façana cal tenir la precaució de protegir els vidres de les 
finestres. 
 
També té bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis, i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxades. 
 
S'utilitzen principalment en exteriors sobre ciment i els seus derivats. 
 
La normativa de compliment obligat serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURA A L'ESMALT SINTÈTIC 
 
Es defineixen com pintures a l'esmalt sintètic per a superfícies de formigó les d'assecat a 
l'aire, que resulten adequades per ser emprades sobre les superfícies del material citat, 
prèviament preparades i imprimades, a les que proporcionaran un brillant acabat. 
 
Podran ser aplicades a brotxa, o per polvorització a pistola. En aquest últim cas, se'ls donarà 
la consistència precisa amb aiguarràs, gasolina lleugera, o una barreja d'ambdós. 
 
Característiques de la pintura líquida 
 
Estabilitat en envàs ple 
 
La pintura en envàs ple i recentment obert serà fàcilment homogeneïtzat per agitació amb 
una espàtula apropiada. Després d'agitada no presentarà coàguls, ni dipòsits durs, ni tampoc 
s'observarà flotació de pigments, d'acord amb la norma INTA 160.226. 
 
La pintura no augmentarà la seva consistència en més de deu (10) unitats Krebs, al cap de 
sis (6) mesos de romandre emmagatzemada en envàs hermèticament tancat, a temperatura 
ambient; així com tampoc no es formaran pells, gels, ni dipòsits durs. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma INTA 160.241. 
 
Estabilitat en envàs parcialment ple 
 
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 h). Transcorreguts trenta dies (30 d) 
no es formaran gels, ni dipòsits durs; i la pell superficial que pogués formar-se serà contínua, 
i fàcil d'eliminar sense trencar-se. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma INTA 160.241. 
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La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat, tindrà bones propietats d'anivellament de la 
superfície, i no tindrà tendència a despenjar-se, quan s'apliqui sobre una superfície vertical, 
amb un rendiment de deu metres quadrats per litre de pintura (10 m2/l), d'acord amb la 
norma INTA 160.103. 
 
Aplicació per polvorització 
 
Després de diluïda la pintura amb gasolina, en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per 
vuit (8) volums de pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que 
presenti tendència a despenjar-se, ni qualsevol altre defecte. La pel·lícula seca de pintura 
produirà imatges especulars clares i ben definides. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma INTA 160.103. 
 
Característiques de la pintura seca 
 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, brillant, exempt de grans i 
qualsevol altra imperfecció superficial, i no haurà de formar cordill, ni no presentar defectes 
d'estructura, d'acord amb la norma INTA 160.221. 
 
Els seus coeficients tricromàtics seran x = 0,631, y = 0,316 i Y = 8,1% 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma UNE 48-048-59. 
 
Brillantor especular a 60 o, sense correcció per reflectància difusa tindrà un valor mínim de 
seixanta per cent (60%), d'acord amb la Noma INTA 160.206 B. 
 
Flexibilitat: No es produirà clivellat, ni enlairament de pel·lícula, en doblar la proveta assajada 
sobre un mandril de sis mil·límetres (6 mm) de diàmetre, d'acord amb la norma INTA 160.246 
B. 
 
Adherència: Les vores de les incisions estaran ben definides, no formant-se dents de serra. 
No serà fàcil separar un tros de pel·lícula de pintura del suport metàl·lic a què ha estat 
aplicada. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma INTA 160.299. 
 
Resistència a la immersió en aigua 
 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua 
destil·lada a una temperatura compresa entre vint-i-un graus centígrads (21 o C) i trenta-dos 
graus centígrads (32 o C), on haurà romàs submergida durant setze hores (16 h), no 
s'observaran ampolles ni arrugues a la pel·lícula de pintura. En un nou examen de la proveta, 
dues hores (2 h) després d'haver estat treta de l'aigua, només s'admetrà un lleuger 
blanqueig. Finalment, a les vint-i-quatre hores (24 h) d'assecatge a l'aire, la brillantor de la 
pel·lícula de pintura que va estar submergida serà, com a mínim, el noranta per cent (90%) 
del valor que presenti una altra placa de comparació que no hagi estat submergida en aigua. 
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Així mateix, no s'apreciarà diferència entre la duresa de la pel·lícula de pintura de la placa 
submergida i la de la placa de comparació. 
 
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la norma UNE EN ISO 2812-1: 1996 i UNE 
EN ISO 2812-2: 1996. 
 
Resistència a l'envelliment artificial 
 
Al cap de cent seixanta-vuit hores (168 h) de tractament, a la pel·lícula de pintura no es 
produirà enguixat, ni esberlat., ni pèrdua de brillantor superior al trenta per cent (30%). 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES AL CLOROCAUTXÚ 
 
Es defineixen com pintures al clorocautxú per a acabat de superfícies de formigó aquelles 
formades per cautxú clorat a què se li han incorporat plastificants i estabilitzadors per tal de 
donar-li flexibilitat, adherència i durabilitat. 
 
Aquest tipus de pintures donen pel·lícules de brillantor setinat o semibrillant, molt 
impermeables i amb bona adherència a tota classe de superfícies, fins i tot les alcalines com 
el formigó, sense que sigui precisa la neutralització prèvia. 
 
L'aplicació es farà a tres capes d'una espessor aproximada a cent vint-i-cinc micres (125 
µm). 
 
Assequen només per evaporació del dissolvent, sense oxidació posterior, pel que no 
resisteixen les esquitxades o vessaments dels dissolvents. 
 
Encara que resisteixen molt bé l'atac de la sosa, dels àcids, etc., es remolleixen per contacte 
amb els olis vegetals i greixos, per la qual cosa no es recomana el seu ús als locals on 
aquests es manegin. 
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Són sensibles a la calor, termoplàstiques, i fins i tot es descomponen perdent qualitats si 
s'usen de manera continuada a temperatures per sobre dels seixanta-cinc o setanta graus 
centígrads (65-70 o C). En aquest cas recomana el cautxú ciclitzat que resisteix fins als cent 
vint graus centígrads (120 o C) en règim d'ús continu. 
 
Aquest tipus de pintures és apreciat especialment per la seva excel·lent resistència a l'aigua i 
als agents químics. 
 
Pel contingut en clor ofereixen alta resistència al creixement de les floridures i fongs. 
 
Resulten excel·lents per a la pintada de superfícies de formigó, dipòsits de ciment que han 
de contenir líquids lleugerament alcalins o àcids, dipòsits d'aigua, estructures sotmeses a 
forts humitats (soterranis), piscines, tapes i arquetes de reg, pintada de fàbriques en les 
quals hi hagi ambient químic agressiu, terres de ciment, marques viàries, etc. 
 
Aquests tipus de pintures s'apliquen, en general, a brotxa o rodet, però si se sol·licita del 
fabricant en poden fabricar pintures al clorocautxú per a aplicació a pistola aerogràfica, amb 
dissolvents adequats que eviten el problema de la formació de fils. 
 
Així mateix, existeixen tipus especials per a aplicació a pistola sense aire (airless) entre els 
quals destaquen els anomenats de "capa gruixuda". 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES AL TREMP 
 
Rep el nom de pintura al tremp, una pintura a l'aigua que usa com lligant coles cel·lulòsiques 
o amilàcies i com pigments sulfat càlcic (guix) o carbonat càlcic (Blanc d'Espanya). 
 
Les pintures al tremp són pintures d'aspecte mat, acabat llis, rugós o degotat amb 
coloracions generalment pàl·lides, poroses i permeables, amb poca resistència al frec i a 
l'aigua i poca duresa. 
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Les pintures al tremp presenten l'avantatge d'un baix cost de la matèria primera encara que 
té l'inconvenient posterior de què en repintar calgui eliminar les capes anteriors per evitar 
pèrdues d'adherència. 
 
El tremp se subministrarà en forma de pols o pasta de color blanc, es podent acolorir amb 
pigments a base de terres, prèviament diluïdes en aigua. 
 
El material que se subministri en forma de pasta haurà de venir mogut i batut de manera que 
en estendre's no presenti grumolls, així com de neutralitzat l'excés d'alcalinitat. 
 
L'ajust de color es realitzarà en el moment de la seva aplicació, afegint aigua fins a 
aconseguir la consistència adequada al treball a realitzar. 
   
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el qual 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús 
- Capacitat de l'envàs en Quilograms (Kg) 
- Segell del fabricant. 
 
Les pintures al tremp estan indicades per a superfícies interiors de guix, ciment o maó que 
no hagin de sofrir gaire fregui ni estiguin exposades a freqüents condensacions d'aigua, per 
la seva propensió a la formació de taques de floridura. 
 
Per la seva forma d'aplicació, la pintura al tremp s'ajustarà a algun dels tipus següents: 
 
- Tremp llis. És l'aplicat a brotxa o rodet de llana o projectat a pistola. 
- Tremp picat. És l'aplicat amb un rodet d'esponja de manera que deixa un relleu o granulat 
més acusat. 
- Tremp 'gotelè'. És l'aplicat per simple projecció de gotes amb màquines adequat, 
aconseguint uns relleus especials. 
- Tremp 'gotelè' aixafat. S'aconsegueix aquesta aplicació planxant després les gotes 
projectades amb una espàtula de plàstic. 
 
Altres tipus de tremps. Pertanyen a aquesta categoria els "ratllats", "xarpelleres", etc. 
 
La normativa de compliment obligatori serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES PLÀSTIQUES 
 
Reben el nom de pintures plàstiques les pintures a l'aigua el lligant de la qual està format per 
resines plàstiques emulsionades (viníliques, acríliques, etc.) i els pigments del qual són 
resistents a l'alcalinitat. 
 
Aquestes pintures poden presentar tota classe d'aspectes que van des del mate suau al 
setinat podent arribar fins a la brillantor d'un esmalt. 
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Permeten obtenir tota la gamma de colors en acabat llis (a brotxa, rodet o pistola), en acabat 
picat fi amb rodet d'esponja i, fins i tot, en acabat 'gotelè' i les seves variants amb màquines 
adequades. 
 
El tipus de resina elegit condiciona la seva resistència a la intempèrie i a l'alcalinitat dels 
suports i el seu contingut en resina influeix en la seva adherència i en la seva resistència al 
rentat a l'en fregui. 
 
L'assecat és ràpid (menys d'una hora (1 h), en general), però per realitzar-se simple 
evaporació de l'aigua, es retarda en temps humit i fred. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el qual 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecatge. 
- Aspecte de la pel·lícula seca (brillant, setinat o mat). 
- Toxicitat i inflamabilitat. 
- Capacitat de l'envàs en litres (l) i en Quilograms (Kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l.). 
- Color. 
- Segell de fabricant. 
 
Les baixes temperatures afecten perjudicialment a les propietats de la pel·lícula, doncs no 
només per sota de zero graus centígrads (0 o C) es fa impossible la seva aplicació per 
possible congelació de l'aigua, sinó que per sobre de l'esmentada temperatura hi ha una 
temperatura mínima, compresa entre cinc graus centígrads (5 o C) i deu graus centígrads 
(10 o C), per sota de la qual les petitíssimes gotes emulsionades de resina plàstica es tornen 
dures i perden la seva elasticitat i capacitat de fondre's unes amb les altres pel que la 
pel·lícula resultant és trencadissa i poc resistent a l'aigua i a fregui. 
 
El valor d'aquesta temperatura ha de ser indicat pel fabricant. 
 
Els tipus a base d'acetat de polivinil pur són vàlids per a superfícies no alcalines, ja que són 
sensibles a la saponificació. 
 
Aquestes pintures en poden emprar tant en interiors com en exteriors. 
 
La normativa de compliment obligatori serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
LAQUES NITROCEL·LULÒSIQUES 
 
Les laques nitrocel·lulòsiques, cridades també laques o pintures al 'duco', són pintures a 
base de nitrat de cel·lulosa plastificada adequadament per donar-li flexibilitat, dissolvents 
especials de gran poder de dissolució i evaporació i pigments adequats. 
 
Es classifiquen en laques de brillantor directa i laques polides. 
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Les laques de brillantor directa porten, a més, una resina maleica. 
 
Les laques polides donen, inicialment, poca brillantor, encara que poden desenvolupar tota la 
seva brillantor en polir amb la incorporació d'uns additius especials. 
 
Les laques nitrocel·lulòsiques tenen molt bona resistència a la intempèrie, encara que amb el 
temps perden brillantor que recuperen en polir. 
 
Assequen ràpidament per simple evaporació dels seus dissolvents, sense polimerització 
posterior per l'oxigen de l'aire. És per això que, es redissolen fàcilment en els seus propis 
dissolvents com, per exemple, l'acetona. 
 
Si la humitat ambiental és elevada, en evaporar-se el dissolvent es refreda la pel·lícula de 
pintura pel que pot condensar-se sobre ella alguna cosa de la humitat de l'ambient, produint-
se una pèrdua de brillantor o " vel ". Això es pot reparar afegint una petita protecció de diluent 
"antivel", preparat especialment pels fabricants. 
 
Pel seu ràpid assecat agafen durant ell molt poc pols el que unit a la seva facilitat per ser 
polides al poc temps permet obtenir acabat molt llisos i perfectes. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el qual 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecat 
- Aspecte de la pel·lícula seca (brillant, setinat o mat) 
- Dissolvents adequats 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Capacitat de l'envàs en litres (l) i en Quilograms (Kg) 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l.) 
- Color 
- Segell del fabricant 
 
Les laques han estat emprades des de fa molt temps en acabats de tot tipus, per les seves 
pel·lícules dures, tenaços i resistents al frec. 
 
Normalment s'apliquen a pistola aerogràfica, poques vegades és aconsellable l'airless i, de 
vegades s'utilitza la brotxa. Convé consultar amb el fabricant, en cada cas. 
 
La normativa de compliment obligat serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES DE MINI DE PLOM 
 
Es defineixen com pintures de mini de plom, per a imprimació anticorrosiva de superfícies de 
metalls ferris, les que compleixen les condicions exigides al present Article. 
Les pintures incloses en aquest Article es classifiquen en els següents tipus:  
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- Tipus 1: Pintura de mini de plom a l'oli de llinosa 
- Tipus 2: Pintura de mini de plom-rovell de ferro, amb vehicle constituït per una barreja de 
resina gliceroftàlica modificada i oli de llinosa cru, dissolt en la quantitat convenient de 
dissolvent volàtil. 
- Tipus 3: Pintura de mini de plom amb vernís gliceroftàlic. 
- Tipus 4: Pintura de mini de plom amb vernís fenòlic. 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
Les pintures tipus 1, 3 i 4 tindran el color taronja característic del mini de plom; les del tipus 2, 
tindran el color típic de la barreges de mini de plom amb rovell de ferro vermell. 
 
Estabilitat en envàs parcialment ple: No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 
h), segons la norma INTA 160.241. 
 
Estabilitat a la dilució: La pintura romandrà estable i uniformi en diluir vuit (8) parts, en volum, 
de pintura amb una (1) part, en volum, de gasolina 156-210 o C, segons les Normes INTA 
162.302 i UNE 48-097-61. 
 
Conservació a l'envàs: La pintura, en envàs ple i recentment obert, no mostrarà una 
sedimentació excessiva i serà fàcilment redispersada a un estat homogeni, per agitació amb 
espàtula apropiada. Després d'agitada no presentarà coàguls, pells, dipòsits durs ni 
separació de color, d'acord amb la norma INTA 160.226. 
 
Aplicació a brotxa: La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat, tindrà bones propietats 
d'anivellament de la superfície i no tindrà tendència a despenjar-se quan s'apliqui sobre una 
superfície vertical d'acer, amb rendiment de dotze metres quadrats i mig per litre de pintura 
(12,5 m2/l.), d'acord amb la norma INTA 160.103. 
 
Aplicació per polvorització: Després de diluir la pintura amb gasolina en la proporció d'un (1) 
volum de dissolvent per vuit (8) volums de pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb 
pistola, sense que presenti tendència a despenjar-se, ni a la formació de "pells de taronja", o 
qualsevol altre defecte, segons INTA 160.103. 
 
Característiques de la pel·lícula seca de pintura: 
 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempt de grans i de qualsevol 
altra imperfecció superficial. 
 
Flexibilitat: No es produirà clivellat, ni enlairament de la pel·lícula al doblar la proveta 
assajada sobre un mandril de sis mil·límetres i a mig (6,5 mm.) de diàmetre, d'acord amb la 
norma INTA 160.246 B. 
 
Resistència a la immersió en aigua de les pintures Tipus 4 
 
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua 
destil·lada a vint-i-tres graus centígrads (23 o C), on haurà romàs submergida durant catorze 
(14) dies, no s'observaran ampolles ni arrugues a la pel·lícula de pintura. En un nou examen 
de la proveta dos (2) hores després d'haver estat treta de l'aigua, la pel·lícula de pintura no 
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estarà remollida; i només s'admetrà un lleuger blanqueig, d'acord amb la norma UNE EN ISO 
2812-1: 1996 i UNE EN ISO 2812-2: 1996. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES DE CROMAT DE ZENC-ROVELL DE FERRO 
 
Es defineixen com pintures de cromat de zenc-rovell de ferro, per a imprimació anticorrosiva 
de superfícies de materials ferris, les que compleixin les condicions exigides al present 
Article. 
 
Les pintures incloses en aquest Article es classifiquen en els següents tipus: 
 
- Tipus I: Pintura de cromat de zenc-rovell de ferro, amb vehicle constituït per una barreja a 
parts iguals, de resina gliceroftàlica i oli de llinosa cru, dissolta en la quantitat convenient de 
dissolvent volàtil. Aquesta pintura presentarà bona resistència a l'aigua. 
- Tipus II: Pintura de cromat de zenc-rovell de ferro, amb vehicle constituït per una solució de 
resina gliceroftàlica, modificada, amb olis vegetals, amb la quantitat adequada de dissolvent 
volàtil. És essencial, per al bon ús d'aquesta pintura que s'apliqui sobre superfícies netes de 
manera excepcional. 
- Tipus III: Pintures de cromat de zenc-rovell de ferro, amb vehicle constituït per un vernís de 
resina fenòlica. La superfície metàl·lica s'haurà de netejar curosament abans d'aplicar 
aquesta pintura, per al qual es recomana el raig de sorra. 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
Les pintures tipus I i II tindran el color groc característic de la barreja de cromat de zenc i 
rovell de ferro groc. Les del tipus III tindran el color vermell característic de la barreja de rovell 
de ferro vermell i groc de zenc. 
 
Conservació en envàs ple: La pintura en envàs ple i recentment obert serà fàcilment 
homogeneïtzada, per agitació amb una espàtula apropiada. Després d'agitada, no 
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presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs; ni tampoc s'observarà flotació de pigments, 
d'assenyat amb la norma INTA 160.226. 
 
Estabilitat en envàs parcialment ple: No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 
h), d'acord amb la norma INTA 160.241. 
 
Estabilitat a la dilució: La pintura romandrà estable i uniformi en diluir cinc (5) parts, en volum, 
de pintura amb una (1) part, en volum, de gasolina 150/200, d'acord amb les Normes INTA 
162.302 i UNE 48-097-61. 
 
Aplicació a brotxa: La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat, tindrà bones propietats 
d'anivellament de la superfície, i no tindrà tendència a despenjar-se quan s'apliqui sobre una 
superfície vertical d'acer, amb un rendiment de dotze metres quadrats i mig per litre de 
pintura (12,5 m2/l.), d'acord amb la norma INTA 160.103. 
 
Aplicació per polvorització: Després de diluïda la pintura amb gasolina, en la proporció d'un 
(1) volum de dissolvent per cinc (5) volums de pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament 
amb pistola, sense que presenti tendència a despenjar-se ni a la formació de "pells de 
taronja", o qualsevol altre defecte, d'acord amb la norma INTA 160.103. 
 
Característiques de la pel·lícula seca de pintura:  
 
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempt de grans i de qualsevol 
altra imperfecció superficial. 
 
Brillantor especular a 60 o sense correcció per reflectància difusa 
- Pintures Tipus I. Valor màxim del seixanta per cent (60%) 
- Pintures Tipus II. Valor màxim = quaranta per cent (40%) 
- Pintures Tipus III. Valor màxim = cinquanta per cent (50%) 
   
Aquestes determinacions es faran d'acord amb la norma INTA 160.206 B. 
 
Flexibilitat (pintures Tipus II): No es produirà clivellat, ni enlairament de pel·lícula, al doblar la 
proveta assajada sobre un mandril de sis centímetres i a mig (6,5 mm.) de diàmetre, d'acord 
amb la norma INTA 160.246 B. 
 
Adherència (pintures Tipus II): Les vores de les incisions estaran definides, no formant dents 
de serra. No serà fàcil separar un tros de pel·lícula de pintura del suport metàl·lic a què ha 
estat aplicada, d'acord amb la norma INTA 160.299. 
 
Resistència a la immersió en aigua (pintures Tipus II i III): Examinada la proveta d'assaig, 
immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a vint-i-tres graus 
centígrads (23 o C), on haurà romàs submergida durant divuit hores (18 h), la pel·lícula de 
pintura podrà presentar, pel cap alt, unes lleugeres ampolles; però en cap cas no apareixerà 
arrugat. En un nou examen de la proveta, dues hores (2 h) després d'haver estat treta de 
l'aigua, la pel·lícula de pintura no estarà remollida, i només admetrà un lleuger blanqueig, 
d'acord amb la norma UNE EN ISO 2812-1: 1996 i UNE EN ISO 2812-2: 1996. 
 
Normativa de compliment obligat: 
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- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES DE QUITRÀ-EPOXI 
 
Es defineixen com pintures de quitrà-epòxid les formades per dos components, quitrà i 
resines epòxides, que presenten una protecció duradora i eficaç per a superfícies 
metàl·liques que hi ha d'haver, exposats a ambients corrosius. 
 
La pintura estarà constituïda per un sistema de dos components, base i catalitzador, 
envasats separadament. 
 
El component base constituït per quitrà d'hulla, resina epòxid, farcit mineral i dissolvent haurà 
de complir les exigències d'aquest Article. 
 
El component catalitzador estarà constituït per una solució de polamina, poliamida o per un 
sistema en concordança amb la formulació establerta per al component basi. 
 
Característiques del component base: 
 
El producte a l'envàs ple recentment obert no presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs, 
d'acord amb la norma INTA 160.226. 
 
Estabilitat: Després de sis (6) mesos d'emmagatzemament a temperatura compresa entre 
quinze i vint graus centígrads (15 i 20 o C) el producte no presentarà coàguls ni gels, d'acord 
amb la norma UNE 48-083-92 
 
La temperatura d'inflamació mínima, d'acord amb la norma INTA 160.244, serà de trenta 
graus centígrads (30 o C). 
 
A cent cinc graus centígrads (105 o C) el contingut de matèria fixa serà, com a mínim, del 
vuitanta-sis per cent (86%), d'acord amb la norma MELC 17.28. 
 
Els continguts de resina epòxid i quitrà d'hulla d'empremta estaran en la relació de quaranta 
a seixanta (40/60). 
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Característiques dels components barrejats: 
 
Els components base i catalitzador es barrejaran en les proporcions indicades pel fabricant 
sense presentar cap tipus d'incompatibilitat. 
 
Estabilitat: La barreja no tindrà tendència a gelar ni a augmentar la seva consistència en un 
període de temps inferior a vuit hores (8 h) des de la seva preparació. Així mateix, no 
presentarà cap tipus d'incompatibilitat quan cent grams (100 g) de la mateixa sigueu diluïts 
amb deu mil·lilitres (10 mil·lilitres) d'una barreja de parts iguals de xilol i secbutanol, d'acord 
amb les Normes UNE 48-083-92 , INTA 161.306 i INTA 161.315. 
 
La pintura no mostrarà tendència a despenjar-se en ser aplicada a brotxa sobre una 
superfície vertical d'acer amb un rendiment de quatre a cinc metres quadrats per Quilograms 
(4 a 5 m2/Kg.), d'acord amb la norma INTA 160.103. 
 
L'aplicació d'una segona capa de pintura, després de vint-i-quatre hores (24 h), a vint més 
menys dos i mig graus centígrads (20 o C + 2,5o C) d'humitat relativa, d'aplicada la primera, 
no produirà reblaniment ni qualsevol altra alteració de la mateixa. 
 
El temps màxim d'assecat, per repintar, serà de divuit hores (18 h), d'acord amb la norma 
INTA 160.229. 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
L' aspecte de la pel·lícula, una vegada seca, serà uniforme de color i sense imperfeccions de 
superfície. Només s'admetrà una lleugera marca de la brotxa. 
 
La brillantor segons la norma MELC 12.100, serà com a mínim del quaranta per cent (40%). 
 
Flexibilitat: Assaig de plegat. En una proveta preparada com s'indica a continuació, la 
pel·lícula no presentarà esquerdes ni es desprendrà del seu suport metàl·lic en realitzar 
assaigs amb mandril de sis mil·límetres i mig (6,5 mm.). Aquestes provetes seran d'acer de 
set i mig per quinze centímetres (7,5 x 15 cm), amb superfície desgreixada i decapada. 
Després s'aplicaran tres (3) capes de la pintura d'assaig amb intervals de vint-i-quatre hores 
(24 h), deixant assecar a vint graus centígrads més o menys dos i mig (20 o C + 2,5o C) i 60 
més menys 5 per 100 (60% +5%) d'humitat relativa, de manera que l'espessor total del 
recobriment sigui de tres-centes micres (300 µm) com a mínim i deixar-ne transcórrer deu 
(10) dies abans de realitzar l'assaig, d'acord amb la norma INTA 160.246 B. 
   
Assaig d'embotició: En la provetes anteriors no es presentarà quarterats ni es desprendrà del 
seu suport metàl·lic en realitzar l'assaig amb sis mil·límetres (6 mm) de profunditat, d'acord 
amb la norma INTA 160.263. 
 
L'espessor mínima serà de cent micres (100 µm), d'acord amb la norma INTA 160.224. 
 
Resistència a la calor: La pel·lícula no mostrarà tendència a despenjar-se ni remollir-se 
després de vint-i-quatre hores (24 h) en estufa a dos-cents més o menys cinc graus 
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centígrads (200ºC +5ºC) a les provetes preparades i mantingudes en posició vertical durant 
l'assaig. 
 
Resistència a la immersió: A les provetes preparades adequadament, segons es va indicar 
amb anterioritat, amb les vores protegides de parafina, la pel·lícula no presentarà ampolles ni 
qualsevol altre defecte a la superfície, admetent només un lleuger canvi de color després de 
set (7) dies d'immersió als següents reactius: aigua destil·lada, solució aquosa de clorur 
sòdic al tres i mig per cent (3,5%), àcid sulfúric al deu per cent (10%), àcid clorhídric al deu 
per cent (10%) i hidròxid sòdic al vint per cent (20%). 
 
Es produirà només un lleuger atac superficial de la pel·lícula i un moderat reblaniment 
després d'una hora (1 h), d'immersió en metilisobutilcetona. 
 
Així mateix es produirà un lleuger atac superficial a la pel·lícula i un moderat reblaniment 
després de set dies (7 d.) d'immersió en una barreja del trenta per cent (30%) de deisoctà i 
setanta per cent (70%) de toluol. 
 
Aquestes determinació es realitzarà d'acord amb la norma UNE EN ISO 2812-1: 1996 i UNE 
EN ISO 2812-2: 1996. 
 
Resistència a la humitat en condicions de condensació: Les provetes no presentaran 
ampolles ni qualsevol altra alteració de la superfície després de dues-centes cinquanta hores 
(250 h) d'exposició, d'acord amb la Norma INTA 160.609. 
 
Resistència a l'anhídrid sulfurós: A la proveta pintada i protegida convenientment amb 
parafina fosa, la pel·lícula no presentarà més alteració que un atac superficial i un eventual 
canvi de color, sense que el suport metàl·lic presenti signes de corrosió, quan és sotmesa a 
cinc (5) cicles en condicions d'intensa corrosió d'acord amb la norma INTA 160.609. 
 
Resistència a la boira salina: En una proveta pintada com es va indicar anteriorment i les 
vores del qual han estat protegides amb parafina fosa, la pel·lícula no presentarà ampolles ni 
la corrosió s'estendrà a més de dos mil·límetres (2 mm) de les línies marcades en forma 
d'aspa, amb un punxó afilat, de manera que quedi al descobert la superfície del suport 
metàl·lic després de dues-centes cinquanta hores (250 h), d'acord amb la norma INTA 
160.604. 
 
Resistència a l'envelliment artificial accelerat: Les provetes no presentaran més alteració que 
un lleuger atac superficial i un eventual canvi de color, després de cinc-centes hores (500 h) 
d'assaig, d'acord amb la norma INTA 160.605. 
 
Podrà ser emmagatzemada a una temperatura compresa entre cinc i trenta graus centígrads 
(5 o C a 30 o C) durant un període de sis (6) mesos, conservant les seves propietats. 
 
Abans que sigui aplicada la pintura, es procedirà a barrejar els seus dos components, 
preparant només la quantitat de pintura que vagi a ser utilitzada en una jornada normal de 
treball i seguir sempre, i de la forma més estricta, les instruccions del fabricant. 
 
S'aplicarà a brotxa una vegada barrejats els dos components, si s'observa una viscositat 
excessiva a la barreja, fins al punt d'impossibilitar la seva aplicació, pot diluir-se amb un deu 
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per cent (10%) com a màxim del dissolvent que subministri el fabricant o en el seu defecte 
amb una barreja en parts iguals de xilol i secbutanol. 
 
La pintura pot ser aplicada per polvorització amb equips especials de treball pesat. 
 
La pintura haurà de ser aplicada de manera que l'espessor mínima de pel·lícula obtinguda a 
cada capa sigui d'unes cent micres (100 micres) aproximadament, la qual cosa es pot 
aconseguir amb una cobriment de quatre a cinc metres quadrats per Quilograms (4 a 5 
m2/Kg.). 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES D'ALUMINI 
 
Es defineixen com pintures d'alumini, les preparades a peu d'obra per barreja de vernissos 
amb purpurines d'alumini en pols o en pasta. 
 
Presenten un aspecte metàl·lic característic aconseguit per la incorporació d'una pasta 
d'alumini mòlt (purpurina) a un vernís gras, que ha de ser molt neutre i amb un contingut 
d'humitat molt baix perquè no es destrueixi l'aspecte brillant de metall. 
 
L'alumini, en ser polvoritzat o ser mòlt, forma làmines o escames que, quan estan recobertes 
amb productes adequats, floten cap a la superfície de la capa de pintura i s'orienten 
paral·lelament (efecte leafing), superposant unes a d'altres per formar una pel·lícula 
d'aspecte metàl·lic i difícil de penetrar per la humitat i els llamps ultraviolada. Aquest és el 
fonament del seu excel·lent resultat com a pintura protectora exterior. 
 
Existeixen tipus especials de purpurines que no floten cap a la superfície (non leafing) i no 
comuniquen el característic aspecte metàl·lic; s'usen només com a càrrega laminar per a 
capes de fons o en barreges amb pintures bituminoses. 
 
Propietats d'aplicació: 
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La pintura preparada per barreja de pigments d'alumini en pols o en pasta, s'aplicaran amb 
facilitat a brotxa o per polvorització. 
 
La barreja de pigment d'alumini i vernís s'haurà de fer per petites i successives addicions 
d'aquest últim al primer, agitant contínuament fins a arribar una barreja homogènia. Es 
deixarà reposar la pintura així obtinguda durant dues hores (2 h) i s'agitarà novament abans 
de la realització de l'assaig. 
 
Per a la polvorització amb pistola, la pintura preparada de la manera indicada en el paràgraf 
anterior, es diluirà amb gasolina, en una proporció de vuit (8) volums de pintura per un (1) 
volum de dissolvent, com a màxim. 
 
L'assaig d'aplicació de la pintura es realitzarà sobre plaques d'acer o de vidre desgreixades. 
 
Les pel·lícules resultants seran llises i uniformes. 
 
Per la impermeabilitat de la seva pel·lícula, presenten una gran resistència a la intempèrie 
per la qual cosa s'utilitzen àmpliament com acabats sobre superfícies metàl·liques. Unint a 
això el seu alt poder reflector dels raigs infrarojos de la llum solar, es comprèn el seu ús 
freqüent en tancs d'emmagatzemament de dissolvents o líquids en els quals es desitgi evitar 
el més possible el seu escalfament pel sol. Amb el temps van perdent el seu aspecte brillant 
sense perdre les seves altres qualitats. 
 
Les pintures d'alumini amb efecte leafing tenen l'inconvenient que en flotar les escames a la 
superfície, algunes d'elles queden poc subjectes pel vernís i es desprenen en fregar, tacant 
alguna cosa. 
 
Perquè sigui metàl·lic el pigment, no s'altera amb temperatures elevades. Les pintures 
d'alumini normals per a intempèrie suporten fins dos-cents graus centígrads (200 o C), 
encara que per a aquest ús no s'han d'usar imprimacions sota, ja que aquestes es 
descompondran. Existeixen tipus especials a què es diu anticalòrics que suporten fins cinc-
cents graus centígrads (500 o C) i són els més adequats per a aplicació directa sobre 
xemeneies, calderes, etc. 
 
L'efecte barrera de les escames, fa que s'emprin, de vegades, per segellar els nusos de la 
fusta i evitar la sagnia de la resina. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
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- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES DE POLIURETÀ 
 
Rep el nom de pintura de poliuretà de dos components les formades per una resina de 
polièster barrejada en el moment del seu ús amb un enduridor o catalitzador a base de 
poliassociats. 
 
Els enduridors poden ser de dos tipus fonamentals: isocianats aromàtics, que 
esgrogueeixen, i els alifàtics, que no esgrogueeixen. 
 
Els dissolvents són especials i d'alt poder dissolvent i només es podran fer servir els 
recomanats pel propi fabricant de la pintura. 
 
Dins d'aquesta classe de pintures es troben les d'un sol component que es catalitzen per la 
humitat atmosfèrica. 
 
Aquestes pintures proporcionen pel·lícules extremadament dures i elàstiques, de gran 
brillantor i resistència als productes químics com a la intempèrie. 
 
El seu aspecte pot ser molt decoratiu, especialment quan s'empra l'enduridor de tipus alifàtic 
que no esgrogueeix i que reté, de forma excel·lent, el seu color i brillantor a la intempèrie. 
 
Tenen, en general, les mateixes propietats que les pintures epòxid a les que superen en 
valor decoratiu i en retenció de brillantor, sense tenir en canvi l'inconvenient de la 
relativament alta temperatura mínima de curat. 
 
El seu principal inconvenient és la seva sensibilitat a l'aigua i als alcohols amb què reacciona 
ràpidament formant bombolles d'anhídrid carbònic o, fins i tot, coagulant la pintura. 
 
L'aplicació d'aquestes pintures exigeix superfícies molt seques i no pintar en temps humit. 
Per aquest motiu es recomana moltes vegades utilitzar primer una imprimació epòxid, o un 
sistema complet de preparació a base d'epòxid, reservant els poliuretans per a la capa final 
d'acabat. 
 
La vida útil de la barreja dels dos components té una durada limitada que ha de venir 
indicada pel fabricant així com el temps de repòs després de la barreja i abans de la seva 
utilització. 
 
Aquestes pintures s'utilitzaran en aquells casos en els quals es desitgi un acabat 
extraordinàriament dur i decoratiu, amb gran brillantor i resistència. 
 
La superfície metàl·lica es protegirà amb imprimacions antioxidants de tipus poliuretà o 
epòxid, sempre prèvia la netedat amb raig de sorra. 
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Pel seu ràpid enduriment, ha de prendre la precaució de no deixar-ne passar més de 
quaranta i vuit hores (48 h) entre capa i capa, per evitar problemes d'adherència. Sempre ha 
de polir-se la capa inferior abans d'aplicar la següent, però quan han transcorregut més de 
quaranta-vuit hores (48 h), aquest polit serà profund i rigorós per proporcionar un ancoratge 
ampli a la nova capa. 
 
L'aplicació es realitzarà, en general, a pistola aerogràfica, encara que pot aplicar-se també a 
brotxa o rodet així com a pistola sense aire (airless) o en màquines de cortina quan 
l'aplicació es fa en taller. 
 
La normativa de compliment obligat serà la vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES EPÒXID 
 
És una pintura d'acabat brillant, formada per dos components, resina epòxid d'alt contingut 
en sòlids i un agent de curat, que es barregen en el moment que s'aplicarà i que s'utilitza 
generalment sobre superfícies metàl·liques. 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
Després de barrejar els dos components de forma adequada i deixar-los en repòs, la barreja 
haurà de poder aplicar-se a brotxa o a rodet fàcilment. 
 
Abocada la pintura sobre un rodet de pintor i mantinguda a una temperatura compresa entre 
15è C i 24è C, haurà de conservar les seves propietats d'aplicació almenys durant quaranta i 
cinc minuts (45 min). 
 
Aplicada la pintura amb una espessor de pel·lícula humida de 140 µm, no s'observarà 
tendència a despenjar o fluir. 
 
Quan s'apliqui una mà de pintura amb un rendiment entre 7 i 8 m2/l. haurà de produir una 
pel·lícula lliure de despenjats, petites ampolles o "pell de taronja". 
 
Tindrà un temps d'assecatge al tacte de quatre hores (4 h) màxim i permetrà ser recoberta 
divuit hores (18 h), després de la seva aplicació sense que es produeixin arrugues, 
aixecaments o falta d'uniformitat. 
 
Característiques de la pel·lícula seca: 
 
La brillantor especular a 60è, sense correcció per reflexió difusa, d'acord amb la Norma 
INTA-160.206B, tindrà un valor mínim del 75%. 
 
El valor mínim de la duresa en unitats Sward, segons la Norma INTA-160.225 serà de 20. 
 
Quan s'utilitzin colors blancs o clars, aplicada una mà de pintura amb un estenedor de 
pel·lícula Doctor Blade, de manera que s'obtingui una espessor de la pel·lícula seca de 125 
+12 µm sobre un fons de contrast de quadres blancs i negres, aquest quedarà completament 
cobert, d'acord amb la Norma INTA-160.262. 
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No es produirà canvi de color apreciable a la pel·lícula, quan s'exposi durant quaranta-vuit 
hores (48 h) a l'acció de la llum. 
 
Sotmesa la pel·lícula a l'acció d'una solució d'àcid sulfúric al cinc per cent (5%), a 
temperatura ambient, durant setanta-dues hores (72 h), no s'observaran ampolles, 
reblaniment, arrugament o pèrdua d'adherència, segons la Norma INTA 160.601. 
 
Sotmesa la pel·lícula a l'acció d'una solució d'hidròxid sòdic al vint per cent (20%), a 
temperatura ambient, durant setanta-dues hores (72 h), no s'observaran ampolles, 
reblaniment, arrugament o pèrdua d'adherència, segons la Norma MELC 12.105. 
 
Ha de resistir 5000 cicles a la màquina de rentat sense mostrar-ne més que una lleugera 
diferència entre les porcions rentades i sense rentar, d'acord amb la Norma MELC-198. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen 
- UNE 48-076-92: Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat o consistència. Mètode Krebs-
Stormer. 
- UNE 48-173-61: Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència al ratllat. 
- UNE 48-174-61: Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURES INTUMESCENTS 
 
Pintures intumescents són aquelles utilitzades per a la protecció de les estructures 
metàl·liques contra l'acció del foc. Seran del tipus "PROTHERM - STEEL" o similar. 
 
Sota l'acció de la calor o de la flama, reaccionen formant una escuma carbonitzada de 
baixíssima conductivitat tèrmica, protegint l'estructura de l'acció del foc, impedint que la 
mateixa es cremi o augmenti de temperatura. 
 
Aquesta escuma en pot assolir vuitanta (80) vegades l'espessor de la pel·lícula seca 
aplicada. 
 
Complirà les següents característiques: 
 
- Aspecte: Mate llis 
- Vehicle: polifosfat amònic 
- Volum material no volàtil: 56% 
- Pes específic: 1,35 
- Viscositat a 20ºC: 55 poises 
- Temps d'assecat: al tacte:2 hores i total: 24 hores 
- Rendiment teòric: 0.8 – 1.7 m2/Kg. 
- Espessor de la pel·lícula seca: 400 µm 
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- Temps retard transmissió calor: 180 minuts 
 
Els assaigs a realitzar a fi de comprovar les seves característiques són: 
 
- Determinació del temps d'assecatge (Norma UNE EN ISO 3678: 1996 i UNE EN ISO 1517: 
1996). 
- Viscositat (Normes UNE EN 535: 1993 i UNE 48-076-92) 
- Poder de cobertura (Norma UNE 48-034-80) 
- Densitat. Pes específic (Norma UNE 48-098-92) 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (Norma UNE EN ISO 3251: 1996) 
- Resistència a la immersió (Norma UNE EN ISO 2812: 1996) 
- Determinació de l'adherència per cort enreixat (Norma UNE EN ISO 240: 1996) 
- Plegat (Norma UNE EN ISO 1519: 1996) 
- Espessor de pintura sobre material ferromagnètic (Norma RTC-INCE) 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
PINTURA ANTIGRAFIT PERMANENT 
 
Són pintures d'acabat transparent tipus "COATEX", "JOTUN" o similar per a protecció 
antigrafit en substrats que han de conservar el seu aspecte original, a causa de la 
incorporació d'un agent siliconat que dificulta l'adherència posterior de tot tipus de productes 
acolorits (grafits). 
 
El sistema de protecció antigrafit haurà de ser de tipus permanent i haurà de tenir-se en 
compte el següent: 
 
- Compatibilitat del producte amb el suport. 
- Capacitat d'adherència del producte al suport. 
- Permeabilitat del producte. 
- Resistència del producte als agents netejadors. 
- Resistència del producte als agents químics i als components dels esprais i dels retoladors. 
- Facilitat de netedat. 
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- No perjudiqui nocivament el medi ambient. 
 
El producte no haurà de contenir components perillosos segons directrius de la CEE. 
 
Les característiques principals del producte tipus "COATEX"són: 
 
- Tipus de producte: uretà acrílic 
- Base: aigua 
- Dos components, amb proporció de barreja per volum (B:S) 50:1 
- Contingut en sòlids: 17% 
- Pes específic: 1,05 gr/cm3 
- Permeabilitat a l'aigua: 39-40 gr/m2 d 
 
Les característiques principals del tractament tipus JOTUN són: 
 
- Color: Incolor 
- Sòlids en volum: 72% +2% 
- Pes específic: 1,10 Kg/l 
- Aspecte: Brillant 
- Flexibilitat: Bona 
- Resistència a l'aigua: Molt Bona 
- Resistència química: Molt Bona 
- Resistència a dissolvents: Molt Bona 
- Resistència a l'abrasió: Molt Bona 
- Resistència a l'exterior: Excel·lent 
- Punt d'inflamació: > 39º C 
- Poder de cobertura teòric: 10 -12 m2/l 
- Durada del producte (23è C): 4 h envàs obert 
- Temperatura de l'acer 10ºC: 2 h assecat al tacte i 10 h assecat per repintar 
- Temperatura de l'acer 23ºC: 1 h assecat al tacte i 5 h assecat per repintar 
- Temperatura de l'acer 35ºC: 0.5 h assecat al tacte i 2.5 h assecat per repintar 
 
El material haurà d'arribar a obra amb Certificat d'Origen Industrial, que acrediti el 
compliment de totes les Normes i disposicions. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- PG. 3/75. Plec de Prescripcions Tècniques per a la construcció d'obres de Carreteres i 
Ponts. Amb les OM que el complementen. 
- UNE 48-052-60. Alcohols en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-055-60. Cetones en diluents d'esmalts i vernissos nitrocel·lulòsics. 
- UNE 48-057-60. Assaigs de corrosió de dissolvents i diluents. 
- UNE 48-058-60. Assaigs de la taca en dissolvents. 
- UNE 48-076-92. Pintures i vernissos. Mesura de la viscositat aparent o consistència. 
Mètode Krebs-Stormes. 
- UNE 48-172-62. Resistència al gas dels vernissos. 
- UNE 48-173-61. Assaigs d'esmalts, pintures i vernissos. Resistència a ratllat. 
- UNE 48-174-61. Finor de molinada dels pigments a les pintures i esmalts. 
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- UNE EN ISO 2812-1: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 1: Mètodes generals. 
- UNE EN ISO 2812-2: 1996. Pintures i vernissos. Determinació de la resistència a líquids. 
Part 2: Mètode d'immersió en aigua. 
 
MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
CENTRAL PROCESSADORA DE CONTROL 
 
La unitat de control analitza els amidaments a temperatura obtinguts punt a punt i comprova 
les dades dels sensors de temperatura a intervals de 10 segons, amb aquesta constant 
autorevisió del sistema es permet la disponibilitat d’actuar en qualsevol moment.  
 
Un estat anormal del sistema, per fallada o manteniment, produirà una senyalització òptica. 
Al rebre la central una alarma de foc, es posaran en marxa, immediatament, les següents 
accions: 
 
- Enllumenat dels pilots indicadors corresponents 
- Indicació en la pantalla de la localització del foc i el número de zona i detector u altre 
dispositiu. 
- Alarmes acústiques corresponents 
- Altres operacions de control necessàries. 
 
La central tindrà un bloc amb un transformador/rectificador de corrent altern a continu i un 
acumulador amb una autonomia mínima de 72 hores. 
 
SENSOR 
 
Els detectors d'incendis instal·lats en tota la superfície estaran connectats a un mòdul de 
zona, amb un màxim de 20 detectors per mòdul, de manera que mitjançant aquest mòdul es 
disposarà del control exacte de l'estat de cada detector en cada moment, així com també 
permetrà la modificació els paràmetres d'alarma en punts que per la seva activitat sigui 
necessari. 
 
Els híbrids es composen d’un circuit integrat que els identifica i un sensor de temperatura 
semiconductor, i es connecten per un cable pla flexible. 
 
El cable pla i els punts de mesura es troben embolicats per un reblert que està protegit per 
una pantalla d’alumini, fent-li immune a les interferències electromagnètiques i acabat amb 
una coberta externa ignífuga y lliure d’halògens, la qual completa l’estructura embolicant 
segellada del cable sensor. 
 
El cable té capacitat per a mesurar les diferències de temperatura al llarg de tota la seva 
longitud, a més de les temperatures màximes d’amidament. Les diferències de temperatura i 
la temperatura màxima es poden utilitzar segons sigui necessari per activar una alarma. 
 
El cable mesura temperatures des de –40ºC fins 85ºC, amb una resolució de 0.1ºC. 
L’extremitat del cable sensor es connectarà a una caixa de connexió que conté un mòdul per 
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a la connexió amb un cable convencional que condueix a la unitat de control. Aquest mòdul 
de connexió conté també un circuit de protecció contra les sobrecàrregues. 
 
BOTONS D'ALARMA MANUALS 
 
S'utilitzaran per donar un avís d'alarma d'incendis després de la detecció visual per part 
d'alguna persona, que serà la que accioni el botó. 
 
Els botons d'alarma d'incendi aniran en l'interior d'una caixa de plàstic endurit o metàl·lica, de 
color vermell, amb front proveït de cristall intercanviable i sobretapa de plàstic (o un altre 
material transparent i fràgil) serà necessari que aixecar per trencar el cristall i donar l'alarma. 
 
Els botons es podran muntar encastats o sortints i s'activaran aixecant la tapa de plàstic i 
trencant el cristall, o bé trencant el cristall i pressionant seguidament el botó. 
 
Una vegada accionat el botó la reposició del botó serà manual. 
 
Tindran un contacte inversor (SPDT) amb una capacitat mínima de ruptura de 2 A a 250 V. 
c.a./c.c. 
 
El tipus de protecció serà IP54 i hauran de poder suportar, sense alteració de les seves 
funcions i característiques, temperatures entre -30 º C i 70è C i una humitat relativa del 95% 
sense condensació. 
 
Els borns de connexió seran aptes per a conductors de fins 2,5 mm2, podent connectar 
igualment la pantalla en una altra borna. 
 
Els detectors i polsadors se subministraran complets, amb les bases empaquetades de 
forma independent, i element protector antibrutícia. 
 
Els botons se subministraran amb element frangible. 
 
El material s'emmagatzemarà en lloc sec, a temperatura entre +10 i +40 C, i a les seves 
caixes d'embalatge. 
 
Normativa de compliment obligat serà: 
 
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra Incendis. Ministeri d'Indústria i Energia. Reial 
Decret 1942/1993. 
- Norma UNE 23-007-90 1: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 1: Introducció. 
- Norma UNE 23-007-82 2: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 2: Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i senyalització. 
- Norma UNE 23-007-82 4: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 4: Subministrament d'energia. 
- Norma UNE 23-007-90 5: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals que contenen un element estàtic. 
- Norma UNE 23-007-93 6: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 6: Detectors tèrmics. Detectors termo velocímetres puntuals sense element estàtic. 
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- Norma UNE 23-007-93 7: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 7: Detectors puntuals de fums. Detectors que funcionen segons el principi de difusió o 
transmissió de la llum o d'ionització. 
- Norma UNE 23-007-93 8: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 8: Detectors de calor amb llindars de temperatures elevats. 
- Norma UNE 23-007-93 9: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 9: Assaigs de sensibilitat davant de llars tipus. 
- UNE 20-324-93: Classificació del grau de protecció proporcionat pels envoltants. 
 
EXTINTORS 
 
Seran aparells que continguin un agent extintor, que pugui ser projectat i ser dirigit sobre el 
foc per mitjà d'una pressió interna, obtinguda per la compressió precisa permanent, per una 
reacció química o per l'alliberament d'un gas auxiliar. 
 
Cada aparell portarà el segell del timbrat de l'organisme públic d'Indústria corresponent, 
havent de procedir a verificar el seu estat aparent cada tres mesos, procedint una vegada a 
l'any a passar una inspecció de mantenidor autoritzat. Cada cinc anys hauran de ser 
retimbrats. 
 
Els extintors portaran una etiqueta amb la identificació del fabricant, el tipus de foc per al qual 
és indicat, la seva adequació a normes i les instruccions d'ús. 
 
El sistema d'accionament de descàrrega serà per percussió o perforació d'un diafragma, 
amb possibilitat de controlar la descàrrega amb una palanca, i disposant de broquet per 
dirigir el raig de sortida. 
 
L'equip estarà protegit contra la corrosió, aportant el fabricant documentació sobre el sistema 
emprat. 
 
La unió de la virolla i sondes estarà realitzada per soldadura de fusió, sent les juntes de 
tancament de qualitat suficient (neoprè , niló, etc.) 
 
Els extintors disposaran de entornpeu o base de suficient robustesa. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions de Protecció Contra Incendis als Edificis. NBE-
CPI-96 
- Reglament d'instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Ministeri d'Indústria i Energia. 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre. 
- Reglament d'Aparells a Pressió. 1979, i les correccions de 28 de juny 1979 i 24 de Gener 
de 1991. Ministeri d'Indústria i Energia. 
- Ordenança sobre Condicions de Protecció contra incendis en els Edificis del Ajuntament de 
Barcelona. 
- Regla Tècnica per a instal·lacions d'extintors mòbils R.T.2-EXT. Cepreven. 1990 
- Norma UNE 23-110-96 1. Extintors portàtils d'incendis. Part 1: Designació. Durada de 
funcionament. Llars tipus de les classes A i B. 
- Norma UNE 23-110-96 2. Extintors portàtils d'incendis. Part 2: Estanquitat. Assaig dielèctric. 
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Assaig d'assentament. Disposicions especials. 
- Norma UNE 23-110-94 3. Extintors portàtils d'incendis. Part 3: Construcció, resistència a la 
pressió i assaigs mecànics. 
- Norma UNE 23-110-94 4. Extintors portàtils d'incendis. Part 4: Càrregues, llars mínimes 
exigibles. 
- Norma UNE 23-110-96 5. Extintors portàtils d'incendis. Part 5: Especificacions i assaigs 
complementaris. 
- Norma UNE 23-111-76. Extintors portàtils. Generalitats 
 
BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 
 
Per a la realització d'aquesta instal·lació es col·locaran boques d'incendi equipades (BIE) 
repartides per tota la superfície amb una densitat tal que la distància màxima des de 
qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m, de manera que 
amb el radi d'acció de les mànegues quedi coberta la totalitat de la superfície. 
 
La instal·lació de la xarxa de BIEs s'inicia a un lloc de control simplificat, situat en un local 
dissenyat per a l'efecte, i la resta estaran situades preferentment al costat de les vies 
d'evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessibles, sempre que l'emplaçament no 
constitueixi un obstacle per a la seva utilització. 
 
La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 1 h com a mínim una pressió dinàmica 
mínima de 2 bars a la sortida de qualsevol BIE en la hipòtesis de funcionament simultani de 
les dues BIEs hidràulicament més desfavorable. 
 
No es disposarà de cap dipòsit sinó que la companyia d'aigües certificarà que la xarxa pot 
permetre l'abastiment més desfavorable amb un cabal tal que 12 m3/h i una pressió mínima 
de subministrament de 6 bar, que si no es pot garantir s'haurà de proporcionar amb un grup 
de bombament. 
 
Les BIEs instal·lades constaran dels següents elements: 
 
- Armari metàl·lic amb tapa de vidre, inscripció al·lusiva al seu ús i adossat al parament 
vertical a una alçada inferior a 1.5 m, de manera que la boca i la vàlvula d'obertura manual, si 
existeixen, estiguin situades a aquesta alçada. 
- Clau de pas de DN40 amb ràcord normalitzat tipus Barcelona de 45 mm segons la UNE 
23400/2 
- Debanadora circular apta per a contenir 20 m de mànega semirígida de 25 mm de diàmetre 
- 20 m de mànega semirígida de 25 mm amb joc de ràcord normalitzats tipus Barcelona 
- Llança d'aigua multiefecte (tancament, doll, boira i protecció) 
- Manòmetre de 0 a 16 bar amb lira i aixeta de comprovació. 
 
El material emprat a la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d'acer negre amb 
soldadura segons DIN 2440 (UNE 19051), material St33 segons DIN 1626 (UNE 19040) i 
accessoris soldats del mateix material.  
 
Un vegada acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintarà en tota la seva 
superfície amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes més de pintura de color 
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normalitzat. L'aplicació de les pintures es realitzarà d'acord amb les especificacions dels 
fabricants. 
 
La normativa de referència per a aquesta instal·lació és la CEPREVEN RT1-BIE així com la 
referent al DB SI del CTE 
 
Es controlaran les dimensions de les boques d'incendis així com les seves unions de fàbrica, 
així com la pressió mínima a la boca de sortida que serà de 3.5 atmosferes i la de les 
llances, que serà de 3.5 kg/cm2. 
 
Previ a al posada en servei, la instal·lació es sotmetrà a proba d'estanquitat de dues hores 
com a mínim a 10 atmosferes. 
 
El manteniment es durà a terme cada any, revisant les boques després d'haver estat posada 
en servei i un cop la clau i tapes del ràcord estiguin tancada i col·locada respectivament. 
 
SENYALITZACIÓ CONTRAINCENDIS 
 
Seran els mitjans utilitzats per procedir a la senyalització contra incendis de rutes d'evacuació 
i mitjans. 
 
Els senyals seran de poliestirè, alumini o qualsevol altre material que no produeixi gasos 
tòxics en cas d'incendi. 
 
La pintura utilitzada en les mateixes serà de tipus fotoluminescent. 
 
Les dimensions dels senyals seran les donades per les Normes UNE 1-011-90, Sèrie A, i la 
seva mida es determinarà per la fórmula S≥ L2/2000, amb S la superfície del senyal i L la 
distància màxima en la qual s'ha de veure. 
 
Els senyals de 'sortida' i indicatives de direcció estaran d'acord amb UNE 23-034-88, la de 
'sense sortida' serà segons l'Apèndix 2 de NBE-CPI-96, les d'equips contra incendis seran 
segons UNE 23-033-81. 
 
Se subministraran els senyals del tipus i mida adequada, segons la Documentació Tècnica i 
disposicions de la normativa. 
 
Els adhesius s'emmagatzemaran i manipularan prenent les precaucions degudes per evitar 
incendis o intoxicacions. 
 
Normativa de compliment obligat: 
- Normes UNE: 
23-033-81: Seguretat contra incendis. Senyalització. 
23-034-88: Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies de evacuació. 
81-501-81: Senyalització de seguretat als locals de treball. 
-   Norma NBE-CPI-96. Condicions de Protecció contra el foc als edificis. 
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MATERIALS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
CONDUCTES i TOVERES 
 
Els conductes tipus seran E600 90, és a dir, hauran de garantir el funcionament durant 90 
min a una temperatura de 600ºC, immersos dintre de l'atmosfera de l'aparcament. Així com 
també haurà de complir la directiva ATEX 94/9 CE, estar marcat i disposar del certificat de 
conformitat emès pel fabricant. 
 
El número de xarxes d'extracció variarà en funció del número de places de l'aparcament, en 
concret donat que té mes de 80 places caldran 2 xarxes d'obertures d'admissió d'aire 
(obertures perforades en un 50% de la seva superfície) i disposades amb una densitat tal 
d'una per cada 100 m2 de superfície útil, separades entre si com a màxim en 10 m i 
col·locades, com a mínim 2/3 d'aquestes, a menys de 0.5 m del sostre. 
 
Els conductes circulants seran metàl·lics del tipus 'spiro' o similar amb toveres de llarg abast 
del tipus duk-v. 400 trox o material similar. 
 
La normes de referència serà:  
- CTE-HS3 Salubritat i qualitat de l'aire interior  
- UNE 100166:1992 Ventilació d'Aparcaments,  
- UNE 23585:2004 
- EN 12101-6:2005. 
 
VENTILADORS 
 
Els ventiladors amb cabal de disseny tindran doble velocitat regulable i  dos tipus de sentit 
d'aire de manera que tant podran impulsar aire (motor-hèlix), com extreure'n (hèlix-motor). 
 
El ventilador tipus serà un F400 90, és a dir, hauran de garantir el funcionament durant 90 
min a una temperatura de 400ºC, immersos dintre de l'atmosfera de l'aparcament. Així com 
també haurà de complir la directiva ATEX 94/9 CE, estar marcat i disposar del certificat de 
conformitat emès pel fabricant. 
 
El sistema de sobrepressió per a aïllament de fums estarà format per impulsió d'aire 
mitjançant ventiladors 'sodeca' o similars. 
 
OPACÍMETRES 
 
El detector de monòxid de carboni serà l'eina per preveure la intoxicació per CO. El CO és un 
compost sense color, gust o olor que es produeix per la incompleta combustió del carboni 
contingut en els materials. Elevats nivells de CO poden ser perjudicials i fins i tot letals per a 
les persones segons la concentració i el temps d'exposició. Es mesuraran doncs, mitjançant 
sensors, aquests nivells durant intervals determinats que en cas de els nivells d'acumulació 
de CO a l'ambient superin l'establert per la norma activaran l'alarma i posaran en 
funcionament el sistema de ventilació. 
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De les dues menes de sensors es farà servir la referent al UL 2075, en pro dels indicadors 
passius. L'opacímetre serà marca-model 'sick-vicotec 411 par' o similar, amb sensors 
receptor i transmissor, per a la medició de visibilitat i incloent unitat d'avaluació. 
 
MATERIAL PER A L'ENLLUMENAT  
 
LLUMINÀRIA FLUORESCENT TANCADA 
 
Formada per un cos principal de policarbonat, estabilitzat i autoextingible, coestrusionat en 
una sola peça, amb perfil lateral i forma que faciliti la seva neteja. La part inferior serà 
transparent, i amb primes reflectors per dirigir la llum al pla de treball. 
 
La fixació serà efectuada per dos peces d’acer inoxidable, sense perforar l’armadura, i que 
es podran situar en qualsevol punt de la lluminària. 
 
El cos principal s’haurà de tancar lateralment amb dos tapes de policarbonat, fixades per 
cargols d’acer inoxidable, amb una junta de cautxú allotjada en una acanaladura. Cadascuna 
de les taques portarà un racord de poliamida autoextingible PG 13,5. 
 
A l’interior de la lluminària anirà un reflector d’alumini polit i anoditzat, amb planxes 
orientades i que serà el suport de les reactàncies, condensadors, alimentadors i 
portalàmpades. 
Les lluminàries podran anar equipades amb un o dos tubs fluorescents, reactàncies 
electromagnètiques de baix consum, condensadors per compensar la reactiva, alimentadors 
de baix soroll elèctric, portalàmpades i portaalimentadors. 
 
Les lluminàries portaran accessoris de suspensió indicats per cada tipus de muntatge (penjat 
a sostre, a paret, etc.).  
 
Grau de protecció IP-66. Classe I 
 
REGLETES 
 
Seran lluminàries fabricades en xapa d’acer tractat i pintat en colo blanc, disposant d’un o 
dos tubs fluorescents i reactàncies electromagnètiques de molt baix consum, condensadors, 
alimentadors i portalàmpades. 
 
Portaran reflector d’alumini anoditzat, o xapa d’acer pintada en color blanc. 
 
Les lluminàries seran aplacables a paret o sostre, i podran ser penjades amb cable o tub. 
 
El seu grau de protecció serà com a mínim IP-20 i Classe I. 
 
L’entrada de cables es realitzarà per la part superior o pels laterals. 
 
Es podran col·locar individuals o muntades en línia amb rails de suport. Aquests aniran units 
formant una línia contínua, amb tapes finals i tapes inferiors per cobrir zones on hi hagi carril 
cec sense lluminàries. 
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En el cos de la lluminària i sobre aquesta aniran els equips d’encesa similars als del punt 
anterior. 
 
Cada lluminària podrà portar un o dos tubs de 18, 36, 58 o 65 W, tipus TLD, color 83, 
disposant de tots els accessoris necessaris per al muntatge d’aquests. 
 
Per l’interior dels rails podrà discurrir el cablejat d’alimentació de les lluminàries, no existint 
obstacles que ho impedeixi. 
 
LLUMINÀRIA D’EMERGÈNCIA NORMAL 
 
Característiques: 
 
- Construïda en bastidor de plàstic, amb difusor transparent de plàstic. 
- Alimentació a 230 V 50 Hz. 
- Acumuladors estancs Ni-Cd amb autonomia de 1 hora i càrrega en 24 hores 
- Limitador de descàrrega i intensitat de càrrega estabilitzada.  
- Pilot indicador de càrrega i servei de senyalització-emergència. 
- Làmpada incandescent (2 per lluminària) de 1,6 W amb flux lluminós per lluminària de 32 
lumen. 
 
Les lluminàries de senyalització portaran làmpada incandescent amb vida de 10.000 hores.  
 
Grau de Protecció: IP-227 
 
LLUMINÀRIA EXTERIOR 
 
Serà de forma semiesfèrica,  amb carcassa d’alumini anoditzat i plat suport interior d’alumini 
fos. 
 
El plat interior descansarà sobre un suport d’acer esmaltat, que serà el que s’unirà a la 
columna. 
 
A l’interior de la columna aniran dos portalàmpades de porcellana E40, amb làmpades de 
vapor de mercuri color corregit de 250 W, amb flux lluminós 13.000 lúmens després de 100 h 
de funcionament. 
 
De la carcassa sortirà una banda protectora de metacrilat transparent. 
 
La lluminària es muntarà en una columna troncònica de xapa d’acer galvanitzat, d’alçada 5 
m, que tindrà armari base amb porta de 130x148x197 mm. 
 
El diàmetre inferior de la columna serà de 107 mm mentre que el superior serà de 48 mm. 
 
La columna portarà una base d’ancoratge de 250x250 mm, amb taladres rasgats, per a la 
col·lació de perns de subjecció M-12 de 300 mm de longitud. 
 
Els perns quedaran embeguts en un massís prismoidal de formigó. 
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Las lluminàries portaran equips d’encesa adequats, condensadors de correcció de factor de 
potència, fusible amb base i cablejat, a més de tots els altres accessoris que fossin 
necessaris per al seu funcionament. 
 
MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
TUB RIGID D'ACER GALVANITZAT 
 
Tub d'acer galvanitzat en calent interior i exterior, segons norma UNE 20324, DIN 49020, 
amb grau de resistència al xoc 7 i roscat, de diferents diàmetres exteriors, en execució 
grapat o muntat superficialment. 
 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
 
Grau de protecció (UNE 20324)  IP 667 
Qualitat de l’acer   St 35 
Estabilitat a 70ºC     > 1h 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària ≥ 3m. 
 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
SAFATA METÀL·LICA 
 
Safata metàl·lica amb tapa, de planxa d'acer galvanitzada cega de fins a 600 mm d'amplària 
amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. Les 
separacions internes (parets separadores) de les safates vindran muntades des de fàbrica i 
no es realitzarà aquest muntatge a l’obra i en general qualsevol element que pugui ser 
subministrat directament pel fabricant no serà muntat a l’obra. Les parets separadores aniran 
soldades a la safata. 
 
En el cas d’instal·lacions vistes, les safates es pintaran del mateix color que l’element on 
estan suportades. 
 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular 
a l'eix i sense reblaves. Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
 
Potència de servei      ≤ 16 kW 
Grau de protecció (UNE 20-324):  Cega amb ala estàndard  ≥ IP 419 
 
Subministrament: En caixes. En mòduls de llargària 1,2 i 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 
mm. Inclou accessoris per a l’anul·lació d'obertures innecessàries. 
 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
 
Nom del fabricant o marca comercial 
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Referència a les normes 
 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
 
BRIDA D’UNIÓ 
 
Brida de xapa d’acer galvanitzat, per a unió i subjecció dels trams de canal, així com per a 
instal·lar a juntes de dilatació. 
 
Les brides d’unió es realitzen per a les diferents dimensions de canal i la seva longitud és de 
60 mm.  
 
Les característiques tècniques de la xapa galvanitzada són les mateixes que al canal. 
 
Subministrament: En mòduls de llargària 1,2 i 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris i brides per a l’anul·lació d'obertures innecessàries. 
 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
 
Nom del fabricant o marca comercial 
Referència a les normes 
 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
 
Normativa de compliment obligatori serà el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”. 
 
CANALITZACIONS NO VISTES 
 
Les canalitzacions no vistes seran tubs de PVC corrugat flexible a fi de que protegeixin 
degudament de qualsevol agressió els seu contingut i puguin adoptar els traçats necessaris 
de cada cas. 
 
En el cas de col·locar-les prèvies al formigonat caldrà lligar-les a elements rígids de l'encofrat 
per tal d'assegurar el seu traçat durant el mateix. 
 
Els diàmetres i dimensions seran els adequats en cada cas per tal de poder passar a post 
instal·lació de la protecció el seu contingut sense dificultat excessiva per fregament amb els 
laterals interns. 
 
REGISTRES DE DERIVACIÓ SOTA PAVIMENT 
  
Caixa per a derivació o registre amb suports d’anivellament i amb els laterals preencunyats 
per a la adaptació de les canalitzacions corresponents i amb una rosca a la base per a fixar 
la presa de terra, la caixa portarà la corresponen tapa d’obra. 
 
S'utilitzaran a l'obra 2 tipus de caixes per a les diferents dimensions de canal 250 o 350. Els 
suports d’anivellament permetran fer una regulació de l’alçada de la caixa entre 70 i 120 mm. 
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L’alçada mínima de 70 mm, compleix amb l’exigència de la norma DIN 18560 que obliga a 
una alçada de farcit sobre el canal de 35 mm. 
 
Les dimensions de les caixes per a les diferents canalitzacions són: 
 

Canalització 
(mm) 

Marc superior 
(mm2) 

Base 
(mm2) 

250 330 390 
350 430 490 

 
Les característiques tècniques dels materials que s'utilitzen a les caixes són: els suports 
d’anivellament i el marc superior seran d’alumini. La base, parets laterals i tapa d’obra seran 
amb xapa galvanitzada de les mateixes característiques que les descrites a la canalització. 
 
La tapa i marc, s’adapta a la caixa de derivació quan s’utilitza per a paviments tipus terratzo i 
s'ha de instal·lar conjuntament amb la tapa. 
 
L'alçada dels marcs i tapes que s'utilitzaran a l'obra son els següents : 10, 15, 20, 25, 30 i 40 
mm, depenent dels diferents grossors de paviment. 
 
Les dimensions del marc i tapa són les següents: 
 

Canalització 
(mm) 

Marc (mm2) Tapa (mm2) 

250 i 350 289 282 
 
El marc i tapa estan fabricats en acer INOX V2A de 2 mm de gruix. 
 
La tapa cega portarà una junta de goma per a aconseguir una estanquitat al baldeig segons 
norma DIN VDE 0634 i s’adaptarà a les caixes. 
 
Les dimensions són: 
 
Per a la caixa de 250 mm i 350 mm: 282 mm2 amb un espessor de 4 mm i la junta de goma 
té una longitud de 1120 mm. 
 
Les tapes es realitzen amb xapa d’acer galvanitzat de les mateixes característiques que la 
canalització. 
 
Subministrament: En caixes 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
CABLES  
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Seran cables de coure aïllats amb poliolefines i amb coberta de termoplàstics especials, no 
propagadors del incendi i baixa emissió de fums, lliures d’halògens i per ús en estacions 
soterrades.  
 
El conductor estarà format per un grup de fils de coure per qualsevol secció. El coure serà de 
qualitat Cu-ETP recuit, segons  UNE 20-003-54. 
 
La formació del conductor serà de forma que permeti la seva classificació com Classe 5 per 
instal·lacions fixes i mòbils, segons  UNE 21-022-93. 
 
Cada conductor estarà recobert per una capa d’aïllament d’espessor suficient, estant 
aquesta enrotllada en forma d’hèlix amb altres per formar el nucli de pols necessaris. Sobre 
aquestes es col·locarà una capa de coberta aïllant. Aquesta capa pot ser la coberta exterior 
en cables multipolars, o bé sobre aquesta es podrà col·locar una pantalla electromagnètica 
de coure, o bé una armadura de fils o flexe d’acer per donar-li resistència mecànica, o 
ambdues, estant separades entre si de l’exterior per una altra capa de coberta. 
 
Si la formació multipolar es fa per cables unipolars, les armadures hauran de ser d’alumini. 
 
L’aïllament del cable serà per una tensió de 0,6/1 KV, amb tensió de prova de 3,5 KV. 
 
Els cables multipolars seran apantallats si passen per zones en que hi hagi material 
electrònic que pugui produir interferències elèctriques. Portaran armadura de flexió si poden 
estar sotmesos a esforços de tracció. 
 
Las seccions dels conductors seran les fixades per la normativa i vindran expressades mm2, 
essent com a mínim de 1,5 mm2. 
 
Els cables seran no propagadors d'incendi segons UNE 20-432-94(3). Categoria C, i els 
menors de  6 mm2 segons UNE 20-427-96. 
 
Seran sense emissió d’halògens, segons UNE 21-174-94, i de baixa toxicitat. 
 
El seu índex de corrosió serà tal que tingui pH major de 4,3, amb conductivitat menor de 10 
µS/mm. 
 
La transmitància lluminosa, segons UNE 21-172-93, serà major del 69%, en càmera de 27 
m3. 
 
Els aïllants tindran el color segons Norma referent. 
 
Tots els cables de 0,6/1 KV s’enviaran a obra en bobines normalitzades, degudament 
protegides. 
 
Cadascuna de les bobines portarà un cable diferent. 
 
S’emmagatzemaran en un lloc sec, protegint les puntes de tall dels trams de cable per evitar 
l’entrada d’humitat i cada bobina de cable haurà de portar, si així ho exigeix la DO, un 
certificat d’assaig de continuïtat i aïllament. 
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Normativa d’obligat compliment: 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
 
- Normes UNE:  
- 20-003-54: Coure tipus recuit i industrial. Per aplicacions elèctriques. 
- 20-427-96: Assaig de cables sotmesos a condicions pròpies d’un incendi.  
- 20-432-3-94: Assaig de cables elèctrics sotmesos a foc. Assaig de cables col·locats en 
capes.  
- 21-022-93: Conductors de cables aïllats. 
- 21-089-1-81: Identificació per color i utilització dels conductors aïllats dels cables flexibles 
d’un a cinc conductors.  
- 21-089-2-92: Marcat per inscripció dels conductors aïllats dels cables de més de cinc 
conductors.  
- 21-089-3-83: Identificació por color i utilització dels conductors aïllats dels cables flexibles 
de sis o més conductors i dels conductors aïllats dels cables rígids 
- 21-123-95: Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruits per tensions 
nominals de 1 KV a 30 KV.  
 
QUADRES ELÈCTRICS 
 
Els quadres estaran preparats per a distribucions trifàsiques 380/220 V. 
 
Les barres i els dispositius elèctrics estaran perfectament identificats; les sortides tipus son 
les següents: 
- Interruptors automàtics generals tetrapolars amb proteccions tèrmiques i magnètiques. 
- Equips generals de mesura. 
- Interruptors manuals tetrapolars, tripolars o bipolars d'entrada. 
- Interruptors automàtics tetrapolars, tripolars o bipolars de sortida amb proteccions 
tèrmiques i magnètiques, relès diferencials associats que en cas de defecte accionen els 
interruptors automàtics. 
- Interruptors automàtics tetrapolars, tripolars o bipolars, amb proteccions tèrmiques i 
magnètiques, relès diferencials associats que en cas de defecte accionen els interruptors 
automàtics i contactors o biestables. 
- Commutacions automàtiques de xarxes amb interruptors automàtics motoritzats. 
 
Totes les parts del quadres que no porten corrent, es posaran a terra, connectant-los a terra 
de protecció. 
 
Tots els circuits, s’identificaran mitjançant plaques o rètols de material laminat negre, amb les 
lletres gravades en blanc i aniran subjectes als quadres mitjançant dos petits reblons. 
 
S’exigirà certificat de laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya respecte al 
compliment de normatives i característiques de tots els materials. 
 
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS 
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Interruptor magnetotèrmic per a control de potencia (ICP) o per a protecció de línies 
elèctriques d'alimentació a receptors (PIA), tipus unipolar, unipolar més neutre, bipolar, 
tripolar o tripolar més neutre. 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. Ha de ser de construcció 
modular. 
 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus "Desconnexió lliure" enfront 
de les sobrecàrregues o dels curts circuits. En produir-se aquest, s'han de desconnectar 
simultàniament totes les fases i el neutre si en té (tall omnipolar simultani). 
 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
 
Tensió nominal 220/380 V 
Freqüència 50 Hz 
Característica de desconnexió instantània a excepció del SAI (UNE-EN 60898)  B 
Característica de desconnexió instantània del magnetotèrmic del SAI (UNE-EN 60898)  D 
Resistència mecànica segons UNE-EN 60898 
Resistència climàtica: Calor humit constant, segons DIN CEI 68 
Temperatura ambient, sense caixa: 5 / +40ºC 
amb caixa: -25 / +40ºC 
Seguretat a xocs: 20 g (duració de xoc 20ms) 
Posició de muntatge: qualsevol 
Polaritat: qualsevol 
Grau de protecció (CEI 529): IP 20 (muntat en quadre de distribució PI 30) 
 
Seccions de connexió: 
monofilar (min./màx.): 0.75/25 mm2 
flexible (amb terminal) (min./màx.): 0.75/16 mm2 
 
Circuit de corrent principal: 
 

Intensitat assignada ininterrompuda Iu A 0.5 – 63 
Tensió assignada de resistència al xocs Uimp V 2500 
Tensió assignada de treball Ut V AC  230/440 
Tensió màxima de treball V AC  253/440 
Tensió contínua 1pol/2pols/3 pols V DC  60/125/- 
Tensió assignada d'aïllament Ui V AC  500 
Freqüència assignada Hz 50/60 

 
Poder de tall:  
VDE 0641 230/400 V (6 A): 10 kA 
BS  3871 240/415 V (6 - 63 A): 10 kA 
CEI 947-2: 4.5 kA , cosT= 0.8 
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Corrent contínua: 60(48)V DC 1 pol:6 kA i 125 V DC   2 pols:6 kA 
Longevitat mecànica: (1 maniobra = 2 canvis de posició) 
Maniobra (A-C) 20000 
 
Subministrament: En caixes. 
 
L'interruptor magnetotèrmic PIA ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, 
s'indiquin les següents dades referenciades d'acord amb la norma UNE-EN 60898: 
 
- Corba de tret. 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Tipus de desconnexió instantània 
- Poder de curt circuit 
 
L'interruptor magnetotèrmic ICP ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, 
s'indiquin les dades següents, referenciades d'acord amb la norma UNE 20-317: 
 
- Denominació ICP-M 
- Intensitat nominal en ampers 
- Tensió nominal en volts 
- Símbol de corrent alterna 
- Poder de curt circuit nominal en ampers 
- Nom del fabricant o marca de la fàbrica 
- Referència reglamentaria justificativa de l'aprovació del tipus d'aparell 
- Número d'ordre del fabricant del ICP 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
Normativa de compliment obligatori: 
 
- "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió." 
- PIA: UNE-EN 60898 1992 "Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques y 
anàlogues per a la protecció contra sobre intensitats." 
- ICP: UNE 20-317-88 "Interruptors automàtics magnetotèrmics, per al control de potència, 
de1,5 a 63 A." 
 
S’exigirà certificat de laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya respecte al 
compliment de normatives i característiques de tots els materials. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
Interruptor diferencial de fins a 125 A d'intensitat nominal o relè diferencial auxiliar, bipolar o 
tetrapolar i de sensibilitat 30 o 300 mA.  
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En el cas d'usar toroïdals per detectar la corrent de fuga, utilitzarem un relè diferencial 
auxiliar que provocarà l'obertura, mitjançant una bobina de dispar, del aparell elèctric al que 
esta associat. Aquesta ordre pot ser d'execució instantània o bé temporalitzada, segons la 
selecció que s'ha elegit. Els diàmetres del transformador toroïdal seran de 30 mm a 300 mm. 
 
Hi haurà diferencials que seran retardats en el temps (sempre en el cas que hi hagin 
diferencials aigües avall) per permetre la selectivitat; aquestos tindran immunitat als salts 
intempestius (sobretensions passatgeres, turmentes, maniobres de relès, connexió de 
maquinària, etc.). El nivell d'immunitat serà de  5000 A de cresta. Estaran d'acord a la norma 
UNE-EN-61008. 
 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
L'embolcall ha de ser aïllant i incombustible. 
 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. Ha de ser de 
construcció modular. 
 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
 
Generalitats: 
 
- Resistència climàtica: Calor humit constant, segons DIN CEI 68 
- Temperatura ambient: -25 / +40 ºC 
- Seguretat a xocs: 20 g (duració de xoc 20ms) 
- Posició de muntatge: Qualsevol 
- Polaritat:  Qualsevol 
- Grau de protecció (CEI 529): IP 40 ( muntat en quadre de distribució) 
 
Seccions de connexió: 
 
1 conductor min/màx. 
Tetrapolar de 25 a 63 A: 1.5/35 mm2 
Tetrapolar de 80 a 125 A: 2.5/35 mm2 
Bipolar:    1.5/16 mm2 
 
2 conductor min/màx. 
Tetrapolar de 25 a 63 A: 1.5/10 mm2 
Tetrapolar de 80 a 125 A: 1.5/16 mm2 
Bipolar:    1.5/4 mm2 
 
 
Circuit de corrent principal: 
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  4 Pols 2 Pols 
Intensitat assignada ininterrompuda Iu A 25 40 63 80 100 125 16 25 40 
Tensió assignada de treball Ut VAC  230/440      230   
Tensió màxima de treball VAC  253/440      253   
Òrgan màxim de protecció en 
curtcircuit  

          

       Fusible gL A  63   125   63   
       Resistència a curtcircuits kA 10   10   6   
Sense fusibles A 50  63 - - - 40   
 Resistència a curtcircuits kA 4.5  6    4.5   
Pèrdues tèrmiques, tots els circuits 
elèctrics 

          

      Amb In i increment In= 0.03 W 6 9 20 12 17 27 2 4 10 
      Amb In i increment In= 0.03 i                                                  
0.5 

W 2 4.5 11 12 17 27 - 2 5 

 
Disparador: 
- Temps de dispar a I = 5*In: = 40 ms 
- Intensitat de impuls màxima admissible (intensitat de llamp (8/20)): 250 A 
- Marge de tensions de treball del sistema de prova: 100-250 V 
- Vida elèctrica: 20.000 maniobres 
 
Subministrament: En caixes. 
 
L'interruptor diferencial ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió d'alimentació i naturalesa del corrent 
- Intensitat 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
ENDOLLS 
 
Endoll bipolar de 16 A, bipolar més connexió a terra (II+T), o tripolar de fins a 63 A, amb terra 
o sense, del tipus 2 o 3, i per a encastar o muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 
 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de 
tancament aïllant. 
 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a 
contacte del conductor de protecció. 
 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte 
adequada. 
 
Ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi 
abans que la connexió als contactes que tenen tensió. 
 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
 
Ha de complir les condicions requerides per la DO. 
 
- Tensió nominal: ≤ 380 V 
- Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir 
- Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir 
- Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir 
- Temperatura: ≤ 25°C 
- Grau de protecció : IP44 
 
Subministrament: En caixes. 
 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
TRANSFORMADOR 
 
Serà trifàsic, per servei, continu, instal·lació interior, amb refrigeració natural i aïllament en 
resina epòxid encapsulant els devanats d’alta i baixa pressió, tindran elements per elevació, 
arrossegament i rodes orientables en dos direccions a 90°. 
 
Disposaran, així mateix, d’un dispositiu de regulació de la tensió primària, mitjançant un 
commutador de cinc posicions sense càrrega ni tensió, barres de presa de terra de masses i 
neutre, aïlladors de AT i BT i pla de característiques. 
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Les principals característiques dels transformadors s’indiquen a continuació: 
 
Potència nominal: La prevista comptant amb coeficient de 

simultaneïtat i reserva del  20% o superior 
 

Tensió primària: La nominal ± 2,5%, ± 5% V 
. 

Tensió secundària en buit: 400-230V, 230-130V o ambdues entre 
fase-fase i fase-neutre, segons 
s’especifiqui en la Documentació Tècnica. 
 

Freqüència: 50 Hz 
 

Número de fases: 3 / 3 + Neutre o 
3/(3 + Neutre) x 2 (Doble devanat) 
 

Grup de connexió: Dyn 11 
 

Tensió d’assaig (costat alta) 
Aplicada a freqüència industrial, 1 m.: 

 
38 KV ef. 
 

Ona de xoc 2/50 µ s: 75 KV cresta 
 

Tensió  d’assaig (costat baixa) 
Aplicada a freqüència industrial, 1 m.: 

 
10 KV ef 
 

Ona de xoc 1,2 / 50  µ s: 30 KV cresta 
 

Pèrdues en buit a tensió nominal. Inferiors al 0,5% Pn 
 

Pèrdues en càrrega a 75° C u tensió nominal:  
Inferiors al  2% Pn 
 
 

Corrent de buit a tensió nominal: Inferiors al  3% In 
 

Tensió de curtcircuit a 75° C: 4,6 ú 8% segona potències 
 

Escalfament mig: 100 K 
 

Escalfament màxim puntual: 125 K 
 

Rendiments superiors a: 
Plena càrrega i cos ϕ = 1: 
Plena càrrega i cos ϕ = 0,8: 

 
Superior al  96% 
Superior al  96% 
 

Rendiments inferiors a:  
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Plena càrrega i cos ϕ = 1: 
Plena càrrega i cos ϕ = 0,8: 

Menor del 2,5% 
Menor del 6% 
 

Nivell sonor inferior a: 60 dB (A) 
 

Accessoris: Control i mesura de temperatura 
d’arrollaments. 

 
Se subministrarà totalment acabat i amb tots els accessoris i elements auxiliars. I es lliurà 
embalat i protegit per cops i deterioraments ambientals. 
 
Per al transport i col·locació es disposarà dels elements adequats de moviment i elevació, no 
estant permès l’arrossegament directe amb rodes tret que es fan servir una base que suporti 
el pes sense produir trencaments al terra. 
 
L’emmagatzemament de l’equip es realitzarà en un lloc fresc i sec, amb temperatures entre 
+10° i 40° C, i lliure de pols, ambients humits o corrosius. Durant l’emmagatzematge i 
aturada fins la posada en marxa es protegiran els elements de l’equip amb cobertes 
adequades. 
 
Normes d’obligat compliment: 
 
- Reglament sobre Centrals elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. Reial 
Decret 3275/1982 de 12 de Novembre. Ministeri de Indústria y Energia. 
- Reglament electrotècnic per Baixa Tensió.  
- Normes Tecnològiques de l’Edificació.  NTE-IER-84.  Xarxa exterior. 
- Norma UNE 20-178-94. Transformadors de potència de tipus sec. 
- Norma UNE 20-324-93. Classificació dels graus de protecció proporcionats per les 
envoltants. 
- Norma CEI 726. Dry-type power transformers. 1982. Comitè Electrotècnic Internacional 
 
PRESA A TERRA 
 
La seva funció és la de limitar la tensió que puguin presentar en un moment donat les 
masses metàl·liques, assegurant així l'actuació de les proteccions i eliminat o disminuint el 
risc que suposa una avaria en els materials elèctrics emprats. 
 
Per tal d'aconseguir una unitat adequada i assegurar així les condicions mínimes de 
seguretat, caldrà que es faci a través de conductor de coure nu de 35 mm2, i el tipus i la 
profunditat de soterrament hauran de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del terreny, la 
presència de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència per sobre del valor 
previst. La profunditat sempre serà superior a 0.5 m. 
 
Quan no sigui possible la utilització de plaques, es podran substituir per piques de 1.5 m de 
longitud mínima i 14.6 mm de diàmetre mínim, complint així les especificacions contingudes 
en la Norma UNE 21056. 
 
Les piques s'uniran al cable principal de terra mitjançant soldadura d'alt punt de fusió.  
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Tant les plaques com les piques se situaran en arquetes registrables als punts extrems del 
circuit, si fos possible, i en els punts entremitjos necessaris per tal d'aconseguir el valor de 
resistència a terra igual o inferior a deu ohms. 
 
Es connectaran a terra tots els suports metàl·lics, el quadres de comandament, armaris 
metàl·lics, cadascun de manera independent 
 
MATERIAL PER A LES COMUNICACIONS i CONTROL 
 
CENTRALETA MEGAFONIA 
 
La centraleta està formada d'un CD professional, un micròfon i un amplificador de línia 100 V 
i 240 W, tot connectat a un cable de 2x2.5 mm2 i correctament canalitzat amb un tub flexible 
corrugat.  
 
ALTAVEUS 
 
Els altaveus seran del tipus de sostre circular de 2.5'' i 6 W de potència màxima RMS en línia 
de 100 V, i estaran connectats en els llocs pertinents del  pàrquing per tal d'aconseguir així 
una uniformitat de so. 
 
TELEFONIA 
 
L'escomesa serà de mànega telefònica de 10 parells amb coberta interior fins al lloc de 
control, des de la que sortirà una línia fins a l'ascensor donant alimentació als punts d'accés 
d'usuari. Tota la instal·lació es farà amb el tub de diàmetre corresponent per tal de complir la 
normativa pertinent. 
 
ASCENSOR 
 
L'ascensor tindrà un sol embarcament, capacitat màxima de 1250 kg i 16 persones, unes 
dimensions de la cabia de 1250x2200 mm i 4 parades. 
 
La unitat serà de tracció elèctrica sense sala de màquines, amb l'interior totalment acabat i 
complirà la nova directiva d'ascensor 95/16 CD del RD 1314797 i RD72/92. 
 
CCTV 
 
Els elements que constitueixen la instal·lació de CCTV són: 
 
- Càmera fixa en color amb un CCD de 1/4'' amb 480 línies, il·luminació mínima de 1.5 lux, 
objectiu varifocal i alimentació de 12VDC. 
- Control de vídeo CCTV multiplexor amb 16 entrades per càmeres amb tecnologia simplex, 
prioritat de gravació de càmeres amb moviment programable, compatible amb vídeos time-
lapse i format de sobretaula amb connexió d'entrades, sortides, sortida d'alarma i dos 
sortides de vídeo. 
- Gravador digital de 16 línies de càmera. 
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El cablejat per a tota la instal·lació serà de 3x1.5 mm2 i anirà en un tub corrugat flexible de 
PVC de diàmetre 13.5, en cas que la línia vagi coberta, i quan estigui visible, aquesta 
protecció serà d'una safata amb tapa d'acer galvanitzat en calent. 
 
CENTRALETA GUIAT  
 
Consisteix en un sistema microprocessador independent encarregat de gestionar les 
comunicacions i informació de tot el sistema modular.  
 
UCP PLACES 
 
La UCP està formada per dos dispositius: un gestor de les comunicacions del sistema i un 
indicador lumínic bicolor 
 
El sensor inclou tota l'electrònica necessària per a la comunicació digital amb la UCC que 
permet enviar la informació d'identificació i d'estat. A més a més, disposa d'un senyal de 
control de sortida per tal d'activar o desactivar l'indicador lumínic. 
 
El dispositiu indicador senyalitza mitjançant un sistema de LED si la plaça d'estacionament 
es troba lliure, color verd, o ocupada, color vermell.  
 
DISPLAY GUIAT 
 
Els displays constaran de dos mòduls de fletxa de direcció que guiaran al conductor en cada 
encreuament i dos mòdul de comptador de dues xifres, un per a la indicació de places lliures 
en el passadís i l'altre per a la indicació de la resta de places lliures a la planta. 
 
BARRERES DE CONTROL 
 
Aquestes barreres estaran integrades fonamentalment per estructura de suport, motor i braç. 
 
L'estructura de suport de la barrera és d'acer resistent a l'oxidació recobert amb pintura 
estructural i assecat al forn. Té un cos amb porta lateral amb tanca de seguretat i un mòdul 
superior on es troba l'eix que transmet el moviment al braç de la barrera, aquest mòdul 
superior també disposarà de tanca de seguretat. 
 
El motor de la barrera és monofàsic i es mou per impulsos. 
 
El braç de la barrera és de forma rectangular d'alumini anoditzat amb ratlles vermelles 
reflectants i per tal d'incrementar la protecció contra impactes el braç estarà cobert amb 
goma a la seva part inferior.  
 
A l'interior de la barrera, a més a més del motor i de la reductora es troba el doble detector de 
bucle magnètic encarregat de produir una senyal elèctrica quan el vehicle es trobi sobre el 
bucle de la barrera. 
 
Les funcions de les que constarà la barrera seran les d'obertura i tancament manual, 
obertura i tancament automàtic i obertura per tiquet o targeta.  
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La barrera constarà també constarà també d'interruptor de seguretat en cas de bloqueig, 
tancament obligatori amb temporitzador ajustable, moviment reversible del braç, 
emmagatzematge d'ordres d'obertura, així com d'un detector per inducció doble que 
permetrà la identificació del sentit del pas del vehicle amb presència permanent selecte i/o 
filtre de detenció.  
 
Tot el sistema constarà de protecció contra els impactes de les parts mecàniques, així com 
de les parts electròniques. 
 
EXPENEDORS – LECTORS - VALIDACIÓ 
 
L'Expenedor està constituït per una estructura de suport d'acer resistent a l'oxidació 
recoberta amb pintura estructural i assecat al forn que serveix d'allotjament a tots els 
elements per a desenvolupar la seva funció. Tindrà una porta frontal amb tanca de seguretat. 
 
Aquesta terminal per al control d'entrada de vehicles permet l'expedició del tiquet, o bé, el 
control de targetes amb banda magnètica, quedant bloquejat quan hi hagi un recompte de 
complet de les places del recinte o obrint la barrera automàtica en cas contrari un cop 
expedit el tiquet de control o llegida la targeta. 
 
Disposa també d'un detector electrònic de presència de vehicles, un display amb missatges 
programables i un secundari d'intercomunicador amb botó de trucada. 
 
La unitat de Lector / Validació de sortida tindrà les mateixes característiques que la de 
l'entrada tret que només disposarà de la funció de lectura tiquets o validació de targetes 
 
UNITATS IDENTIFICACIÓ MATRÍCULES 
 
Els diferents components que integren el sistema són: 
 
- Càmeres, habitualment es fan servir càmeres en BiN ja que la qualitat d'imatge és superior 
a les de color amb una il·luminació més reduïda. 
- Unitat de Reconeixement i Control, és aconsellable no connectat més de quatre càmeres a 
una unitat, per exemple dos d'entrada i dos de sortida. Aquestes unitats de control 
s'emplaçaran junt a les vies amb l'adequada protecció.  
 
MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 
 
CANONADA D'ACER GALVANITZAT 
 
Totes les canonades que vehiculin aigua en circuit obert estaran protegides interiorment i 
exteriorment per galvanització mitjançant immersió a cop calent, que asseguri una massa de 
zenc no inferior a 300 gr/m2 de superfície. 
 
Compliran tot l'especificat per a la canonades d'acer negre sense soldadura. 
 
Els tubs seran llisos sense incrustacions, relleus ni esquerdes o ratllats, llevat de les 
irregularitats normals degudes al procés de fabricació. 
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No es permetrà soldar en canonada galvanitzada. Tota soldadura es realitzarà en canonada 
negra i després es galvanitzarà la peça completa. 
 
Els accessoris per a canonades d'acer negre o galvanitzats de diàmetres inferiors a 2 ½ " 
seran de ferro mal·leable roscats, per a PN 10, ajustats a la Norma A47 d'ASTM. Per a 
diàmetres superiors seran embridats PN 16 segons DIN-2633. 
 
Tots els suports per a canonades seran d'acer comercial galvanitzat a cop calent o protegits 
per pintura anticorrosió. 
 
Els estenedors per a canonades horitzontals, seran com s'indica a continuació: 
 
Per a canonada única: Seran del tipus d'anell partit, baula giratòria ajustable, amb anell per 
fora de l'aïllament i aïllants de vibració de tipus ressort. 
 
Per a grups de canonades paral·leles: Suspensors en forma de trapezi, adequats amb 
aïllants de vibració de ressort. 
 
Barres de suspensió: 
Canonada de 3/4" a 2"  Barra de 3/8" 
Canonada de 2 1/2" i 3"  Barra d'1/2" 
Canonada de 2 1/2" i "3  Barra de 5/8" 
Canonada de 4" i 5"   Barra de 3/4" 
Canonada de 6"   Barra de 7/8" 
Canonada de 8" a 12"   Barra de 7/8" 
Canonada de 14" i major  Barra d'1" 
 
Els suports inclouran tots els accessoris necessaris per al seu muntatge que es necessiti per 
completar la sujecció o suspensió. 
 
Els accessoris se subministraran embalats en caixes amb una etiqueta identificativa en 
l'exterior. 
 
Les canonades no tenen condicions especials de subministrament. 
 
L'emmagatzemament de les canonades es realitzarà en llocs protegits de la humitat apilant-
se per qualitats i diàmetres, sobre una superfície plana, horitzontalment i posant els tubs 
paral·lels. S'encunyaran per evitar ensorraments i corriments. 
 
Els accessoris es mantindran en lloc protegit de la humitat i dels cops. 
 
La normativa de compliment obligat serà la Norma DIN 2440.06-78 per a tubs d'acer, tubs 
roscats semipesats. 
 
VÀLVULES 
 
Les vàlvules que s'empraran per a alimentació, cort i seccionament de la xarxa de fontaneria 
hauran de ser dels següents tipus: 
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Vàlvula d'assentament o de globus: S'utilitzaran en tots aquells punts del circuit en el qual es 
tracti de regular la circulació del fluid. Han d'anar muntades de manera que el líquid travessi 
la vàlvula de baix a dalt, perquè, en posició tancada, pugui canviar-se l'empaquetatge. 
 
Vàlvula de retenció: S'instal·laran a la canonada d'impulsió de les bombes i seran, d'un tipus 
que eviti el cop d'ariet. 
En els altres casos s'instal·laran vàlvules de comporta, que permetin estant la vàlvula oberta 
efectuar el recanvi de l'empaquetatge. 
 
En els punts més baixos de cada una de les diferents xarxes de canonades, s'han d'instal·lar 
claus de “quadradet” per desguassar ràpidament la instal·lació en cas d'emergència. 
 
Les vàlvules, seran de bronze per a canonades de 2 1/2" i menys, amb unions roscades i per 
a canonades de 3" i majors seran de ferro i bronze per a unió amb brides. Estant obertes les 
vàlvules i amb aigua circulant a 0,90 metro/segon, no produiran una pèrdua de càrrega 
superior a la produïda per la longitud de tub del mateix diàmetre que s'indica a continuació: 
 
Vàlvula de comporta 1 metre 
Vàlvula de globus 2 metres 
Vàlvula de mascle 5 metres 
 
Totes les vàlvules que hagin d'obrir-se o tancar-se durant el funcionament, aniran dotades 
d'un indicador de "clau oberta" o "clau tancada". 
 
Normes de compliment obligat: 
 
- Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Reial 
Decret 1618/1980 de 4 de juliol i la seva modificació de 12 de Novembre de 1982. 
- Normes Bàsiques per a Instal·lacions de subministrament d'aigua. 1976 i el seu 
complement de 7.03.80. Ministeri d'Indústria i Energia. 
- Norma UNE 37-551-75. Recobriment electrolítics de níquel i crom. 
- Norma UNE 19-703-91. Aixetes sanitàries convencionals. Especificacions tècniques. 
- Norma UNE 67-001-88. Aparells sanitaris ceràmics. Especificacions tècniques. 
 
CANONADES DE PVC 
 
Les canonades de PVC a emprar en obres de sanejament vindran definides per la seva 
pressió de servei, segons UNE 53-332-90, la unió es realitzarà mitjançant junta elàstica. 
 
S'utilitzarà com a mínim les corresponents a una pressió de 5 atmosfera. 
 
El Control de Qualitat es durà a terme mitjançant l'assaig d'aixafada entre plaques paral·leles 
mòbils d'un tub cada 500 metres lineals de canonada per cada classe i diàmetre. Quan la 
mostra es deforma per aixafada un 60% (fins al punt on la distància entre les plaques 
paral·leles és igual al 40% del diàmetre exterior original), no haurà de mostrar evidències de 
clivellat, fissura o ruptura. 
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Si el tub assajat no supera les esmentades proves, serà rebutjat tot el lot sense perjudici que 
la Direcció Facultativa, al seu criteri, pugui acceptar la reclassificació dels tubs corresponents 
a una categoria inferior, concorde amb els resultats de l'assaig. 
 
Es comprovarà igualment en la prova d'aixafada que el mòdul resistent (el), obtingut amb la 
càrrega que produeix una deformació del 5%, no és inferior al obtingut mitjançant la fórmula: 
EI = 5000 S3, sent S l'espessor del tub en cm. 
 
Normativa de compliment obligat:  
- UNE 53-112-88. Plàstics. Tubs i accessoris de poli (clorur de vinil) no plastificat per a 
conduccions d'aigua a pressió. 
- UNE 53-114-88 4 R. Plàstics. Tubs i accessoris injectats de polivinil (clorur de vinil) no 
plastificat per a unió amb adhesiu i/o juntes elàstica, utilitzats per a evacuació d'aigües 
pluvials i residuals. Mesures. 
- UNE 53-332-90. Plàstics. Tubs i accessoris de policlorur de vinil no plastificat per a 
canalitzacions subterrànies, enterrades o no i emprades per a l'evacuació i desguassos. 
Característiques i mètodes d'assaig. 
 
TUBS DE PVC 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 
procés de suspensió i mescla posterior estesa.  
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors. 
 
Els tubs de PVC perforats per a drenatge tindran cara interior llisa i cara exterior perfilada en 
"T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 
(CEE), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra 
amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
S'utilitzarà PVC rígid no plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com PVC no plastificat la resina de clorur de polivinil no plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà 
contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
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Característiques: 
 

Característiques 
del material 

Valors 
 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de 
dilatació lineal 

De 60 a 80 
milionèsimes 
per º C 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 

Resistència a 
tracció simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 
5 provetes 

Allargament al 
trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 
5 provetes 

Absorció d'aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant 
una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la 
banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de PVC. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endoll o connexió procurant únicament, que el fitting que 
ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
Instal·lació: 
 
- Amb trànsit de vehicles: Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una 
profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de 
capes asfàltiques. 
 
El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats o embolicats en geotèxtil 
adequat. 
 
El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de 
la calçada. 
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- Sense trànsit de vehicles: Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones 
sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, 
col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista. 
 
- Rebliment: El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de 
fins, amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del 
tub. 
 
TUBS DE POLIESTER  
 
Els tubs seran rectes i de secció circular, i els seus extrems estaran tallats perpendicularment 
a l’eix. 
 
La superfície interna serà llisa i estarà lliure de fissures, estries o irregularitats. 
 
Les dimensions del tub seran les indicades als plànols, admetent una tolerància de fabricació 
de +-1% del valor nominal pel que fa al diàmetre interior. Pel gruix del tub s’admet una 
tolerància de +10% del gruix nominal. 
 
Els tubs hauran de poder suportar abans de la ruptura cinc vegades la pressió nominal. La 
pressió de la proba serà dues vegades la nominal. 
 
El contingut de la fibra de vidre estarà comprès entre 20 i 70 +-5%. 
 
L’absorció d’aigua a 20ºC serà com a màxim de 1 mg/cm2. 
 
La duresa serà com a mínim el 80% del valor corresponent a la resina utilitzada perfectament 
curada. 
 
Tots els elements de la canonada portaran, com a mínim, les marques distintives següents, 
realitzades per qualsevol procediment que garanteixi la seva duració permanent: 
 
- Marca de fàbrica 
- Diàmetre nominal 
- Dimensions i pes 
- Classe del tub, en funció de la seva rigidesa circunferencial específica. 
- Gruix de la paret 
- Marca d’identificació d’ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 
modalitats de les probes d’entrega i recepció 
 
AIXETES 
 
Les aixetes per a aparells sanitaris seran de qualitat reconeguda de diferents tipus i mides, 
segons defineixi la Documentació Tècnica; havent de complir les característiques mínimes 
següents: 
 
Estaran construïts en llautó, amb recobriment exterior bicapa de níquel i crom. La resistència 
a la corrosió i adherència del recobriment serà segons defineix UNE 37-551-75. 
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Els components interns seran resistents a la corrosió i a les incrustacions calcaries. 
 
El cabal mínim d'aigua a 3 bar haurà de ser superior a 0,2 l/s. segons UNE 19-703-91; 
havent de complir els restants requeriments de l'esmenada norma. 
 
APARELLS SANITARIS 
 
Tots els aparells sanitaris seran vitrificats de porcellana, lliures de defectes apreciables, i de 
les següents característiques mínimes: 
 
Tindran un acabat uniforme sense taques o falta en l'esmalt i amb color uniforme. 
 
Tindran cants i arestes arrodonides 
 
Tindran un desguàs en a l'informe més baixa del pit i un sobreeixidor alguna cosa per sota 
del seu nivell màxim. 
 
Disposaran, en el seu cas, d'orifici per a base de les aixetes. 
 
Compliran la Norma UNE 67-001-88 i les següents especificacions de fabricació: 
 
- Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80è C i 15è C de 5 a 15 min): 
No apareixeran esquerdes ni fissures 
- Duresa de l'esmalt (fregant 2 min amb paper esmerilat baix pressió de 60 g/cm2): No 
s'entelarà 
- Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant i eliminant-lo després): No deixarà 
senyal de coloració 
- Resistència al xoc (amb una bola de diàmetre 19 mm deixada caure des d'una altura de 75 
mm): No deixarà senyal 
- Resistència als agents químic (àcid nítric): No apareixeran diferències de tonalitat. 
 
ESCOMESA 
 
L'escomesa d'aigua serà segons les prescripcions de la Companyia subministradora d'aigua. 
 
L'armari d'escomesa estarà dotat dels següents equips enumerats en el sentit del fluix 
d'aigua: 
 
Vàlvula de comporta, per a tall total del pas d'aigua. 
 
Comptador d'aigua homologat per la Delegació d'Indústria. 
 
Aixeta de comprovació, per verificar el mesurament del comptador. 
 
Vàlvula de retenció, per evitar el retorn d'aigua a la xarxa de distribució. 
 
Vàlvula de comporta per aïllar la xarxa de distribució interior. 
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Tot el material serà PN 10 per a unió embridada o roscada, segons el diàmetre de la 
canonada d'escomesa, donat en la Documentació Tècnica. 
 
El subministrament dels diferents elements es realitzarà per unitats completes embalades en 
caixes de fusta o cartró, amb una etiqueta identificativa adherida. 
 
L'emmagatzemament s'haurà de realitzar en llocs que quedin protegits de cops, respectant 
les condicions d'apilament donades pel fabricant. 
 
Normes de compliment obligat serà:  
 
- Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Reial 
Decret 1618/1980 de 4 de juliol i la seva modificació de 12 de Novembre de 1982. 
- Normes Bàsiques per a Instal·lacions de subministrament d'aigua. 1976 i el seu 
complement de 7.03.80. Ministeri d'Indústria i Energia. 
- Norma UNE 37-551-75. Recobriment electrolítics de niquel i crom. 
- Norma UNE 19-703-91. Aixetes sanitàries convencionals. Especificacions tècniques. 
- Norma UNE 67-001-88. Aparells sanitaris ceràmics. Especificacions tècniques 
 
MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ 
 
MARQUES VIALS 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb “.............” ; i 
als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica 
de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons 
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu).. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies 
des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
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acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització 
d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
La presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred es realitzarà segons s'indica a continuació: 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) 
del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos 
que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius 
de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS ”L”  

O D’ENVASOS “N” A L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “L”  
O D’ENVASOS “N” A SELECCIONAR. 

 

 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer superior  
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es prendrà l’u per 

cent (1%) dels seus envasos per a preparar les mostres. En qualsevol cas, 
mai no s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 

 

 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al 
laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
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Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d'envasament 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
Data de fabricació del producte. 
 
En tant que a la presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants , es 
realitzarà tal que: 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als 
que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs 
de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material 
pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser 
assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o 
“n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIA
L 

ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 

MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 

Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 

UNE 48 087 1,5% 
 
Pintures 

Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàs

tics 
d’aplicació 
en calent. 

Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 

Densitat relativa UNE 48 098 1,5% Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 

Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
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Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d’identificació. 
 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 

Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 

UNE 48 087 ± 2% 

Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se 
si els dos resultats difereixen 
en més de 0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 

Factor de il·luminancia. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 

 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 

Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 

Color.  
(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. 
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 Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 

(*) Valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 

Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se 
si els dos resultats difereixen 
en més de 0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Color.  
(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 lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores 
a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 

 
TERMO-
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
 

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. 

 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar: 
 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 

 
Tamís (µm) 

Massa 
retinguda 
acumulada (%) 

710 0-2 
600 0-10 

 
 
 
 
 
 

Granulometria. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 

ISO 2591-1 

355 30-70 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

100 
 

 
Tamís (µm) 

Massa 
retinguda 
acumulada (%) 

710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 

2.004. ISO 2591-1 

125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 

EN 1423-B 

Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 

EN 1423-B 

Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 

EN 1423-B 

 
Cap alteració superficial 

Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 

EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 

Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules 
estranyes 

EN 1423-D 3% 

 
 
 
 
MICROESFERES 
DE VIDRE 

Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 

pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 

EN 1423-G El de la fitxa tècnica del 
producte. 
Vèrtex x y 
1 0,35

5 
0,35
5 

2 0,30
5 

0,30
5 

3 0,28
5 

0,32
5 

Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 

4 0,33
5 

0,37
5 

Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Tamís (µm) Massa 

(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCAMENT 

Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 

ISO 565-R 40/3 

90 99-100 
 
L'informe del laboratori contindrà: 
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- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de il·luminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Dissolvent d’extracció, si s’escau. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca N d'AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetatge dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
Senyalització vertical de codi 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
advertència de perill (tipus P) 
reglamentació (tipus R) 
indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
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Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 
del 28 de gener de 2.000. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 
norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest 
metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per 
metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a 
la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les 
lamel·les a 1,2 mm. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb 
el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran 
valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de 
lluminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància 
marcat al projecte: 
 
 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Vèrtex polígon CIE 
1 2 3 4 

 
Colors 

x y x y x y x y 

Factor de 
lluminància 
β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 

0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 

Factor de 
lluminànci
a 
β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 

0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 

 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
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Vèrtex 
polígon 
CIE 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 

Factor 
de 
lluminàn
cia 
β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 

PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 

1 2 3 4 

Colors x y x y x y x y 

Factor 
de 
lluminàn
cia 
β 

Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 

0,15 
Taronj
a 

0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤
0,14 

 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del 
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 
procediment de la publicació CIE 54 amb la font lluminosa A.  
 
 

α β1 
(β2=0) 

Blanc Groc Roig Verd 
fosc 

Blau Marró Taron
ja 

Gris 

12’ 
 

+ 5º 
+30º 
+40º 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8,5 
5,0 

100 
60 
29 

125 
75 
55 

20’ + 5º 
+30º 
+40º 

180 
110 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90 
50 
47 

2º + 5º 
+30º 
+40º 

5 
2,5 
1,5 

3 
1,5 
1,0 

1 
0,4 
0,3 

0,5 
0,3 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
0,1 
0,1 

1,5 
1 
1 

2,5 
1,2 
0,7 
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α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
Els senyals proveïts de la marca N AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la 
Unió Europea es podran emprar sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, 
abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 

metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 

- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 

 

 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 

 

 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 

retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència al impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 

 

 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 
plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 
normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà 
de ser superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% 
de la mitja obtinguda. 
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Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors 
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser 
inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
A l’assaig de resistència al impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa 
de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, 
no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc 
merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i 
de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant 
tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament 
aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, 
i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de 
desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el 
material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
Per l'assaig de resistència al fred la proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant 
setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a 
la temperatura ambient. La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments 
ni butllofes. 
 
Per a l'assaig de resistència a la humitat la proveta es mantindrà en una cambra ambiental a 
(35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a 
temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Per a l'assaig de resistència a la boira salina la proveta serà mantinguda dins de la cambra 
salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) 
cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la 
taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
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Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran 
a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores 
(2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UVA 340 
durant quatre hores (4 h) i temperatura de panell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb 
condensacions i temperatura de panell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o 
marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º 
o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director 
de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya 
entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 - 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, 
preparada per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 
 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
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Senyalització vertical en alumini 
 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg 

de senyals de 
1992 

Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en 
conjunts d'alumini 

S-400 

Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
  
(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les 
sèries abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
 
Normativa: 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a 
les normes següents: 
- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya de 
5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa 
de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. 
També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a 
l’apartat anterior. 
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La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant 
els panells de plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles.  
També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de 
plaques. 
 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d’un únic mòdul. 
 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral 
que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 
seves dimensions.  
 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 
realitzaran a les lamel·les. 
 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 
d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els 
corresponents assaig i certificats.  
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. 
També serà admès el xerografiat. 
 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de 
defecte als plegaments. 
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Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 
que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o 
ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color 
plata amb un mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

Moment admissible (kN x m) 
(*) 

1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent 
el gruix mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
90 mm MC 
114 mm MD       ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 
m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 
absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 
suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma 
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També 
seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present 
plec. 
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En tots els casos per als sistemes de fixació s’haurà de complir les característiques 
especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i 
ancoratges. 
 
En els suports tipus tubulars prismàtics la base de subjecció dels pals de suport al fonament 
serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en 
qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Iongitud d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 
impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà 
els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 
totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les 
de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 
galvanitzat. 
 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves 
per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 
panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més 
propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 
fosa d’alumini o ABS. 
 
Per als pòrtics i banderoles la base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà 
d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 
s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
 
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com 
de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
Els materials retroreflectants.compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización 
Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la 
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 
realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
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El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-98.  
 
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 
que ho estimi més convenient.  
 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig 
i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 
9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els 
corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests 
casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part del 
Receptor de les Obres. 
 
MATERIALS PER A MOBILIARI URBÀ 
 
BANCS 
 
Els bancs a utilitzar seran metàl·lics, ja que els de fusta o PVC no són materials 
antivandàlics. 
 
Poden ser de metàl·lic total o metàl·lic amb seient petri (natural o artificial) 
 
El primer està format per una estructura de tubs metàl·lics, amb seient i suport continus de 
planxa perforada o estriada d'acer galvanitzat pintat i amb tractament antigrafit, i suports de 
tub rodó ancorats al terra. 
 
El segon està format per perfils laminats ancorats a les parets de les andanes mitjançant una 
pletina d'unió amb cargols, que serviran de Subjecció a un seient corregut petri, acabat del 
mateix color que el que s'hagi disposat a les andanes i amb tractament antigrafit. 
 
Tant un com un altre presentaran un color uniforme a tota la seva superfície. 
 
El conjunt serà exempt de cops o defectes superficials. 
 
No s'apreciaran esquerdes, exfoliacions ni altres defectes. 
 
El tipus de banc, les seves dimensions, característiques del material, així com l'altura a què 
quedarà el seient vindrà definida en la Documentació Tècnica del Projecte i haurà d'aprovar 
la Direcció Facultativa. 
 
La tolerància quant a les seves dimensions serà de ±20 mm 
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Se subministraran embalats i s'emmagatzemaran al seu embalatge fins a la seva col·locació, 
de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PAPERERES 
 
Poden ser de dos tipus: Volcables i per penjar. 
 
Seran metàl·liques de planxa d'acer, reforçada en els punts de Subjecció dels suports. 
 
La superfície serà llisa i uniforme, no apreciant-se esquerdes, exfoliacions ni cap altre 
defecte. 
 
Els suports tindran una longitud tal, que una vegada encastats en la base d'ancoratge, la part 
superior de la paperera quedi a una altura de 80 cm del terra. 
 
El conjunt serà exempt de cops o defectes superficials. 
 
En els volcables els suports disposaran d'elements que permetin el gir de la paperera i d'un 
tancament per al seu bloqueig. 
 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport estarà situat en el seu terç superior. 
 
La forma i dimensions, tipus d'acer i classe d'acabat (pintada, galvanitzada) vindrà definit en 
la Documentació Tècnica del Projecte i haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
La tolerància quant a les seves dimensions serà de ±10 mm 
 
Se subministraran embalades i s'emmagatzemaran al seu embalatge fins a la seva 
col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
SEGURETAT DE LES OBRES 
 
SENYALITZACIÓ 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a 
més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 
Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals 
de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per 
reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb 
separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal 
d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
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Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar 
cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o 
amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu 
enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 
walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 
carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 
aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja 
s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal 
de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la 
senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 
totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
Les senyales col·locades sobre pals necessiten un vehicle tot-terreny amb presa de força i 
hèlix excavadora, per obrir els clots dels fonaments, un camió de petit tonatge proveït amb 
grua per transportar i presentar els pals i els senyals als fonaments, així com les falques i 
tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el 
formigó i un camió formigonera, o un mini-dúmper, per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en 
cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, 
els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar al 
indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició 
d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen 
de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
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Les senyales col·locades sobre pòrtics i banderoles necessiten una retroexcavadora mixta 
per excavar els fonaments, un camió per endur-se les terres excavades, un camió 
formigonera per omplir els fonaments i un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense 
ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un 
abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i 
el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, 
aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho 
en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat 
d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals 
de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de 
desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de 
l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius 
i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 
en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la 
tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, 
..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 
fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 
l’operació de descobrir o assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran 
servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
TANCA DE SEGURETAT SEMIRÍGIDA 
 
La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 I UNE 135-
122. 
 
El perfil de la tanca i el fleix seran d'acer laminat en calent de característiques fixades a la 
UNE 36.093 per al grau AP-11. 
El gruix nominal serà de 3 mm. 
 
El perfil de doble onda es fabricarà d'acord amb les dimensions i les toleràncies indicades en 
el plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ± 6/3 mm. 
 
A la tanca recta el perfil conformat en fred amb una longitud útil de 4 m, les dimensions, 
toleràncies i disposició dels forats es recullen en el plànol. Ocasionalment, es podrà suprimir 
el forat collís central. 
 
A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a l'apartat 
anterior, excepte en els forats definits en el plànol. 
 
La tanca corbada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, 
sotmesa a un corbat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m. 
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La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37501 i UNE 37508. 
 
La qualitat del zenc serà conforme a la Norma UNE 37301. 
 
El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37508 per a acers 
de gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valors mitjans de 70 µm i 500 
g/m² de gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es recullen en la OC 
317/91 T i P. 
 
S'entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per a la instal·lació de 
tanques, així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 
 
L'acer per a la fabricació de separadors i d'elements finals de tanca, construïts a partir de 
xapa o fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36093 per al grau 
AP.11. 
 
L'acer per a la fabricació de pals i d'altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la UNE 
36570 per a perfils oberts conformats en fred. 
 
En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques 
similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal s'empraran cargols de qualitat 
mínima de 5.61. En la unió de tanques al pal o al separador, s'empraran cargols i volanderes 
de qualitat mínima 4.6 i femelles similars a les esmentades anteriorment (DIN 555). 
 
Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d'acord amb les 
definides en els plànols. 
 
En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les 
condicions d'instal·lació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-120 es 
podrà reemplaçar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 2,40m. 
 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en el cas dels cargols i dels elements de 
fixació, i conforme a la UNE 37.501 i 37508 en el cas de pals, separadors i d'altres elements. 
 
El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control 
estadístic per variables d'acord amb la norma UNE 66030 (ISO 3951). Pel qual es pesaran 
individualment les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es consideren 
conformes amb aquesta norma les partides en les que l'estimació del gruix a partir de la 
mostra suposi que, més del 10% de les tanques tinguin un gruix inferior a 2.90 mm. 
 
Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d'aspecte superficial, adherència, 
massa i gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37501 I UNE 37508. 
 
El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser 
galvanitzada. No obstant, l'alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà realitzar 
sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
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A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d'una tanca de 2.90 mm de 
gruix i desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el galvanitzat. 
El pes mínim de la tanca serà de 48.1 kg. 
 
El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les 
especificacions de la norma. Els cargols duran les marques d'acord amb les seves normes 
particulars. 
 
A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d'aquest ho 
faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, 
abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig "in situ" sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny normal a la direcció de la circulació 
adjacent, dirigida cap a l'exterior de la carretera, i el punt d'aplicació del qual estigui a 55 cm 
per sobre del nivell del terreny, i mesurar el desplaçament de l'esmenat punt d'aplicació i de 
la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s'anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d'aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s'acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d'aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d'aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d'escassa resistència es farà un calaix a tot al llarg de la línia de fonaments dels 
pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 
formigó HA-25/P/20 o HA-25/F/20, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb 
estreps de Ø 8 cada 50 cm. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre 
de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d'aquests. Es disposaran junts 
transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d'una 
tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s'allotjarà en un forat de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per 
perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-
25/P/20 o HA-25/F/20, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s'ajustarà amb falques 
i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas 
es reblirà el forat amb formigó. 
 
Si l'estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
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En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una platina soldada, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb forats de 
200 mm de longitud mínima. Els ancoratges seran solidaris de l'estructura, bé per haver estat 
col·locats en formigonar-la, bé perquè s'hi hagin perforat forats i s'hagin fitxat amb un adhesiu 
o per expansió. 
 
Si l'estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga 
paredera de formigó HA-25/P/20 o HA-25/F/20, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, 
amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el 
paràgraf anterior. 
 
ABALISAMENT 
 
Captafars 
 
El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l'alçada que han 
quedat sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les 
amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la 
primera s'apreciïn de manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) 
primeres. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2). 
 
Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia 
per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del 
captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa 
Constructora que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 
 
Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es 
faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats 
de les quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el 
material. 
 
La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves 
realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per 
al control de la garantia. 
 
El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control 
de l'Enginyer Director. 
 
El captafars reflectants de la barrera de seguretat es col·locaran mitjançant accessoris 
adequats que hauran d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció 
del reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se 
aquesta per procediments mecànics. 
 
Fites d’aresta 
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En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla 
d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius 
necessaris per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultraviolats. 
La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de 
biòxid de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 
 
Es col·locaran als marges de la via de circulació quan no existeixi barrera de seguretat. 
Vindran proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant de color indicat.  
 
El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no 
representarà una disminució de la superfície reflectant. 
 
Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els 
assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 
El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància II (H.I), segons el "Plec 
de Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització 
vertical de carreteres. 
 

3. UNITATS D'OBRA, PROCÈS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

 
TREBALLS GENERALS 
 
REPLANTEIG 
 
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.  
 
La DO comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part, sense haver obtingut de la DO la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part de la DO de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els 
errors dels replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la 
forma que indiqui la DO. 
 
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 DO 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. 
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El contractista estarà obligat a la localització dels serveis mitjançant la realització de cales 
per a la detecció de serveis, especialment pel que fa referència a les conduccions elèctriques 
de la via, reflectint aquesta informació obtinguda als plànols de projecte per la seva inclusió 
al projecte AsBuilt. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides 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. 
 
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 estat 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 
 
Seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions 
auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per l'accés de persones, transports de materials a l'obra i la seva retirada i 
també els permisos i costos necessaris. 
 
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 i risc del contractista. 
 
La DO es reserva el dret a que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra 
definitiva o per altres fins que la DO estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de 
percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que 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. 
 
La DO es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies 
de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament 
per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, 
auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i 
d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
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. 
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Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitant, s'indiquen a 
continuació: 
 
- Oficines del contractista. 
- Instal·lacions per serveis del personal. 
- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
- Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra cosa. 
- Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 
- Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
- Qualsevol altra 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 limitant, s'indiquen a continuació: 
 
- Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
etc. 
- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
- Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
 
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, perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, per la DO. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s'ha d'utilitzar, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés de la DO 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. 
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Si durant l'execució de les obres la DO 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. 
 
TRABALLS PREVIS 
 
ACLARIMENT I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Consistirà en extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
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 
PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ  
 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 302 del PG-3. 
 
EXCAVACIONS 
 
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 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

122 
 

 
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 limitant, les 
operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat per la DO. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  
 
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 el pla es començaran els treballs. 
 
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 moto-
anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada 
dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos 
laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça 
per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, 
prèvia aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la 
terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
- Excavació en desmunt 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 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 la DO. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifica en excavació en 
terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per a la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
S'ha d'haver preparat i presentat a la DO, 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 la DO, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni la DO, no s'autoritza 
l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
En el cas que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un CBR superior a 
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 
seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
La DO, 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. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, 
aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la 
roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 
 
En la proposta de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
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- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia 
obra. 
 
L'aprovació del Programa per part de la DO no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a 
la resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DO podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la DO un nou programa de voladures, 
encara que no sigui objecte d'abonament.  
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la DO. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran 
rases i lleres provisionals que siguin precisos segons la DO. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de la DO, 
davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca 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 
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diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha 
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres 
i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les 
excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o 
menys. 
- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 
tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
 
La DO definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de 
les barrinades. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni la DO, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i 
evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 
executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 
propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals 
donarà coneixement a la DO. 
 
- Excavació de rases, pous i fonaments 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
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). 
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- 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. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en excavació en 
terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si la DO, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, 
altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de 
les suposades, es notificarà immediatament a la DO perquè, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 
fonaments satisfactoris. 
 
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, 
materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill 
l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells, perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la DO, 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. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellament, permetent-
se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5 
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cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas que es 
tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint 
d'immediat, un cop la DO hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 
 
El Contractista informarà a la DO 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. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de la DO 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que la DO ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la DO el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 
 
En aquest programa s'haurà, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
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acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
 
L'aprovació del Programa per a la DO no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa per la DO, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el 
Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la DO un nou programa de voladura, sense 
que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
- Buidat entre pantalles a cel obert i sota llosa 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat entre pantalles 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa,  fins a la 
cota d'esplanació general. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavat 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 la DO. 
- 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. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Un cop realitzada l'estructura del soterrament, s'iniciaran les obres de buidat entre pantalles, 
previ compliment dels següents requisits: 
 
S'ha d'haver preparat i presentat a la DO, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs.  
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S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de la DO, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de la DO, 
davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
TERRAPLENATS I REBLIMENTS 
 
- Terraplens o pedraplens 
 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent 
de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de 
préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega 
mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 
petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
L'execució de les obres hauran d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del 
PG 3. 
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Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 
consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d’altura i ample no menor de 150 cm 
amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del PM del fons de l’excavació, i 
posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè. 
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada i fins a 50 
cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que la tongada no estigui en condicions. 
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
 
En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la 
humidificació dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols, A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit 
els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'assaig Proctor Modificat. 
El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'assaig Proctor Modificat. 
 
La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
 
- Rebliments localitzats 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament, l’extensió i compactació de sols en 
rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres que no permetin la utilització dels mateixos 
equips que per l’execució de terraplens. 
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En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 
2.2 d’aquest plec. 
- 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 fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una 
tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l’extradós d’estreps d’obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testers de passos inferiors, la compactació serà al cent per cent 
(100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 
 
ALLISADA DE TALUSSOS 
 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
L'allisada de talussos haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG-3. 
 
APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE LA TERRA VEGETAL 
 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali la DO. 
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Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer 
una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent de procedir a l'afluixament de la 
superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i 
anivellament del terreny. 
 
CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS 
 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 
FORMIGONAT 
 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen sense que la relació sigui limitadora: 
 
- 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. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per al inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades 
sense alterar al ritme constructiu. 
 
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. 
 
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 el volum de formigó a emprar en 
cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
- Per a cada unitat es farà constar: 
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- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i 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). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, 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 es podrà executar- a base d'esporàdics 
regs 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. Se garantirà un gruix suficient de 
material filmògen 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 DO. 
 
PANTALLES 
 
- Murets guia 
 
Són els elements auxiliars per a la formació de pantalles. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig del muret 
- Excavació de la rasa 
- Encofrat i desencofrat del muret 
- Subministrament i col·locació de les armadures 
- Formigonat del mur 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
 
La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària i no 
pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 
 
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DO, i en el seu defecte l'amplària de la 
pantalla més 5 cm. 
 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
- Resistència característica estimada del formigó als 28 dies (UNE 83-304): ≥ 0,9 fck 
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(fck, resistència de projecte del formigó a compressió) 
- Recobriment de l'armadura: 5 cm 
- Assentament del formigó en el con d'Abrams: 3 - 5 cm 
 
Encofrats dels murets guia: 
- Han de ser rígids i resistents per suportar sense deformacions superiors a les admissibles 
les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el formigonat 
- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts 
 
Les armadures col·locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, pintures, 
greixos ni d'altres substàncies perjudicials 
- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la DO 
- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de mantenir la 
seva posició durant l'abocada i compactació del formigó 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Separació dels murets: ± 50 mm 
- Gruix: ± 20 mm 
- Alçària: - 20 mm i + 60 mm 
- Nivell: ± 30 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
 
Toleràncies de muntatge de l'encofrat dels murets guia: 
 
- Replanteig: ± 20 mm 
- Dimensions: - 20 mm i + 6 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Planor: ± 10 mm/m 
 
Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia: 
 
- Llargària d'ancoratge o solapat: Nul·la (mínima establerta) 
- Recobriments: Nul·la (mínims els establerts) 
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius) 
 
Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la 
mateixa. 
 
L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil. 
 
Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la DO. 
 
No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es faran 
malbé. 
 
La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C i se suspendrà quan durant les 48 
h següents la temperatura pugui ser inferior a 2°C. 
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El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment i la seva temperatura ha de 
ser ≥ 5°C. L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i la compactació s'ha 
de fer per vibrat. 
 
No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonat, a continuació s'han d'apuntalar els 
murets i omplir de sorra l'espai entre ells. 
 
Normativa de compliment obligatori: 
 
- EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
- NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 
 
- Llots Tixotròpics 
 
Característiques dels llots abans de l'excavació: 
 
- Límit líquid de la bentonita: ≥ 500% 
- Viscositat (mesurada en con de Marsh): 30 s ≤ V ≤ 40 s 
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
 
 Característiques dels llots durant l'excavació: 
 
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Densitat (balança Baroid): ≤ 1,05 Tm/m3 
 
- pH: 8,5 ≤ pH ≤ 11 
- Contingut de sorra: < 1% 
- Formació de cake mitjançant filtre premsa: 2 - 8 mm 
 
Característiques dels llots just abans de formigonar: 
 
- Viscositat (mesurada en con de Marsh) superior al llot fresc: ≤ 45 s 
- Contingut de sorra: ≤ 2% en graves i ≤ 5% en sorres o terrenys més fins 
 
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé 
totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 
 
El fabricant ha de lliurar un certificat d’acord es compleixen les exigències del Plec de 
Condicions. 
 
Emmagatzematge: 24 h abans de la col·locació en obra per a la total hidratació. No es pot 
utilitzar immediatament desprès de la seva confecció. 
 
Compliran la normativa següent:  
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- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
Execució Pantalles 
 
Aquest plec fa referència a les feines de formació d'una pantalla continua de formigó armat 
obtinguda perforant el terreny amb rases estretes i fondes, sense apuntalar, utilitzant si cal 
llots tixotròpics per a contenir les terres i formigonant posteriorment. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Fabricació, regeneració i manipulació dels llots 
- Perforació del panell 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
- Col·locació dels junts 
- Formigonat dels panells i extracció del llot 
- Enderroc del muret guia 
- Sanejament de la coronació de les dames 
- Execució de la biga de lligat 
 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art. 8.2. i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d’exposició. 
 
Cada tram en el que es divideix l'excavació i formigonat de la pantalla s'anomena panell. 
 
La forma i posició ha de ser la indicada a la documentació tècnica. 
 
Els elements que formen la pantalla han de mantenir la planor de les cares en tota la 
profunditat de la perforació. Han de quedar aplomats en tota la seva alçària. 
 
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la documentació tècnica amb comprovació 
que s'ha arribat a la capa de terreny prevista. 
 
La llargària de cada panell ha de ser l’especificada en la documentació tècnica o, en el seu 
defecte, l’indicada per la DO. 
 
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
 
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la documentació tècnica. 
 
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 
 
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat 
de la pantalla. 
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L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la 
pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 
 
Resistència característica estimada del formigó als 28 dies (UNE 83-304) ≥ 0,9 x fck 
 
Fondària de l'excavació: fondària teòrica + 20 cm 
 
Recobriment de les armadures: 5 - 7 cm 
 
Separació entre armadures: ≥ 2 vegades el tamany màxim del granulat 
 
Separadors de les pantalles: ≥ 1/2 m2 de panell i per cara 
 
Amplària de sobreexcavació: ≤ 10 cm 
 
Separació entre junts de formigonat a les bigues de lligat. ≤ 30 m 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Replanteig de cada panell: ± 50 mm 
- Longitud del panell: ± 50 mm 
- Desviacions en planta de la perforació: ± 50 mm 
- Fondària de la perforació: ± 50 mm 
- Amplària de la perforació: ± 20 mm 
- Sobregruixos: ≤ 10 cm 
- Aplomat: ± 1,5% h 
- Posició de les armadures: Nul·la 
- Recobriment de les armadures: Nul·la 
- Profunditat de l'armadura: ± 50 mm 
 
La posició de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de diferir de la teòrica en 
més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts que hagin de rebre peces prefabricades, la 
limitació es redueix a 1 cm. 
 
Qualsevol dimensió real ha de quedar per sobre del 95% de la dimensió projectada, sense 
que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. 
 
La DO ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
 
No s'ha de començar l'execució sense que la DO doni la conformitat a la proposta de 
distribució dels panells de les pantalles presentada pel contractista. 
 
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència 
suficient. 
 
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària 
de cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 
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La separació entre els murets guia ha de ser 5 cm més àmplia que el gruix nominal de la 
pantalla. 
 
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la documentació tècnica, o el que 
determini la DO 
 
La perforació dels panells ha de ser sempre alternada i mai consecutiva. 
 
Els panells d'arrencada s'han de situar a les zones menys problemàtiques, allunyades dels 
edificis o de les instal·lacions compromeses. 
 
En el cas d'utilitzar llots tixotròpics: 
 
- Cal substituir el llot i regenerar-lo quan el seu contingut en sorra superi el 2% quan s'utilitzi 
en graves o del 5% quan s'utilitzi en sorres o terrenys coherents i la viscositat (mesurada al 
con de Marsh) sigui inferior a 45 s. 
- El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 
Les armadures han de quedar soldades per evitar el seu desmoronament durant el seu 
hissat, transport i col·locació. 
 
Les gàbies que formen les armadures han de portar en el moment de la seva col·locació dins 
de la rasa separadors de formigó en ambdues cares. 
 
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 
perforació. 
 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonat. 
 
L'armadura ha de quedar com a mínim a 30 cm del fons de l'excavació. Cal que estigui 
suspesa d'unes bigues transversals recolzades en els murets guia. 
 
La gàbia ha de deixar en el seu interior dos espais per a la col·locació del tub de formigonat. 
 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
 
Si durant el procés de perforació d'un panell es produeix un abombament excessiu en alguna 
de les cares, s'ha d'omplir de morter pobre i procedir de nou a la seva perforació. 
 
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplada igual a la 
perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 
 
Segons l'agressivitat del terreny s’ha de complir l’establert en els articles 8.2 i 3.7 de la EHE. 
 
Cada panell obert cal que sigui formigonat de forma immediata i en cap cas s'ha de deixar un 
panell obert d'un dia per l'altre. 
 
El formigonat s'ha de realitzar pel sistema ascendent, és a dir, de baix a dalt, desallotjant el 
llot a mesura que penetri el formigó. 
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El procés de formigonat de cada panell s'ha de fer de forma continua, sense que es pugui 
interrompre el procés en cap moment ni per cap circumstància. 
 
El formigó s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment i la seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
 
El formigó s'ha d'injectar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
 
Per executar panells de més de 6 m de llargària cal l’autorització de la Direcció Facultativa, i 
s'han d'utilitzar dos tubs de formigonat abocant el formigó pels dos tubs a la vegada. 
 
Quan s'utilitzin llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 5 m per sota del nivell del 
formigó. A mida que s'injecta el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
 
Quan no s'utilitzin llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell 
del formigó. 
 
La duració total del formigonat ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 
l'adormiment. 
 
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a 
mantenir la paret vertical. 
 
No es permetrà fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó 
tingui una resistència superior a la fck. 
 
El material procedent de la perforació s'ha de carregar i transportar a l'abocador a mida que 
s'extregui del panell, no es toleraran abocaments damunt de la plataforma de treball. 
 
En el cas d'utilitzar llots tixotròpics es prohibeix l'abocament dels llots a les clavegueres. 
 
Cal escapçar la part superior de la pantalla a una alçària, com a mínim, de 15 cm i en tots els 
casos caldrà assolir el formigó no contaminat pel llot. 
 
Dels paraments que quedin vistos s’hauran d’eliminar les restes de terreny i/o llots adherits. 
Aquesta operació s’executarà mitjançant xorrejat d’aigua a alta pressió o qualsevol altre 
sistema aprovat per la DO. Serà la DO qui dictamini els panys de parament a netejar. 
 
De cada panell s'ha de fer un informe amb les següents dades: 
 
- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DO. 
- Variacions respecte a la DO amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres 
 
El repicat de pantalles inclou les operacions següents: 
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- Repicat del formigó en un gruix indicat per la DO. 
- Escalfat i doblegat de l’armadura de la pantalla per fer les unions. 
- Descobrir sense trencar l’armadura superior per unir les Bigues de lligat. 
La longitud de les barres per realitzar la unió ha de ser la necessària per assegurar una unió 
suficient. 
 
L’ordre, la forma d’execució i els medis a utilitzar, s’han d’ajustar a allò indicat per la DO.  
 
L’orientació del repicat ha de ser perpendicular a la superfície de l’element. 
 
El repicat ha de ser net, cal retirar les irregularitats del repicat que dificultin l’execució de les 
mènsules, soleres i bigues de lligat. 
 
S’hauran de repicar tots els sobregruixos que sobresurtin més de 10 cm per sobre de la 
vertical de la pantalla segons el gruix teòric, en aquells paraments que hagin de quedar 
vistos. 
 
En cap cas aquest repicat deixarà l’armadura a la vista. 
 
La normativa de compliment obligatori serà: 
 
- EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE 
nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
- NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 
 
PILONS 
 
Es defineix com a fonamentació per pilons de formigó armat in situ les realitzades mitjançant 
pilons de formigó d'execució del qual es realitza mitjançant la perforació del terreny i el 
reomplert de l'excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures. 
 
Es defineix com a diàmetre del piló construït in situ, el diàmetre interior de l'excavació o en el 
seu cas de l'intubació recuperable. El possible sobreample del piló o compressió del 
formigonat no es tindrà en compte per admetre un augment de la càrrega admissible. 
 
La unitat d'obra compren en el cas més general les següents operacions: 
 
- Perforació de terreny 
- Intubat si procedeix 
- Fabricació, manipulació i regeneració dels llot 
- Subministrament del formigó 
- Col·locació de les armadures i tubs d'assaig 
- Formigonat del piló i extracció de llots i tub 
- Descapçat del piló 
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- Retirada de es terres d'excavació 
- Assaig sònic 
 
L'equip necessari per a la fabricació, col·locació del formigó i execució dels pilons serà 
l'adequat per al nombre, diàmetre i longitud dels pilons segons s'estableix en els plànols del 
Projecte, i oferirà les garanties suficients de qualitat del formigó, precisió en la clava del tub, 
mínima pertorbació del terreny i sobretot continuïtat dels pilons. 
 
El Contractista sotmetrà a aprovació de la DO amb suficient antelació, el tipus de pilons, 
l'equip i el pla de treballa que tingui previst aplicar, modificant el que la DO ordeni fins a 
aconseguir la seva acceptació, que no eximeix al Contractista de la seva responsabilitat. 
 
El formigó tindrà la resistència característica indicada a la documentació tècnica del Projecte, 
i en el cas en que el formigonat es realitzi sota el NF, la barreja haurà de tenir un mínim de 
400 kg/m3 de formigó. 
 
El ciment serà del tipus I32.5amb característiques sulfuroresistents SR 
 
La consistència del formigó serà de 16  20 cm per a pilons formigonats amb NF o llot, i de 10 
a 15 cm per la resta de casos. 
 
El recobriment mínim de les armadures serà de 7 cm, col·locant separadors amb resistència 
a la corrosió igual o major que la mateixa del formigó emprat. 
 
Les característiques del llots tixotròpics seran: 
 
- tipus de suspensió homogènia i estable 
- dosificació: < 10% 
- densitat: > 1.02 g/cm3 i < 1.1 g/sm3 
- viscositat normal (Marsh) abans formigonar: 32 s  ≤ V ≤ 45 s 
- pH: 8 – 11 
- formació del cake mitjançant feltre premsa: 2 – 8 mm 
- contingut de sorra abans de formigonar: ≤ 1%, ≤ 2% (graves) i ≤ 5% (sorres o terrenys mes 
fins) 
 
Toleràncies geomètriques dels pilons s2ran: 
- Replanteig dels eixos: ± 10% D 
- Plomada: ± 2% L 
- Posició de les armadures: nul·la 
- Recobriment de les armadures: nul·la 
 
Tots els dies abans de començar els treballs s'han de revisar els aparells d'elevació, els 
dispositius de maniobra i els de perforació. 
  
Per a la construcció es disposarà d'una superfície de treballa sensiblement horitzontal, lliure 
d'obstacles i d'amplada suficient per al treball de la maquinària. El NF haurà de quedar com a 
mínim a una distància de 1.5 m de la plataforma de treball, si aquesta condició no es 
compleix, es construirà un terraplè amb un grau de compactació no inferior al del terreny 
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natural i la superfície de treballa estarà adequadament drenada per tal d'evitar la formació de 
tolls en període de pluges. 
 
Abans de procedir a la perforació es desviaran totes les conduccions aèries, si n'hi 
haguessin, així com tots els elements soterrats que puguin interferir directament en les 
feines. Tanmateix, si la perforació pogués afectar a estructures properes es prendran les 
mesures adients per a la protecció d'aquestes. 
 
No es permetrà la perforació de cap piló a menys de tres diàmetres de distància del centre 
d'un altre piló que hagi estat formigonat en les 48h anteriors 
 
El material procedent de l'excavació s'ha de carregar i transportar a abocador a mesura q 
s'extreu, no es permet el seu aplec a la plataforma de treball, i el sistema de transport serà 
l'adequat per a no embrutar els vials del trajecte 
 
En cas de fer servir llots o derivats queda totalment prohibit l'abocament d'aquests a la xarxa 
de clavegueram de la zona.  
 
El piló s'encastarà en el terreny competent la longitud indicada als plànols del Projecte, 
mesurada a partir de la cota real d'aparició del substrat portant. 
 
En cas de perforació amb intubació recuperable, es tractarà d'aconseguir la baixada de la 
intubació tan contínua com sigui possible a la par del nivell d'extracció de terres, i en cap cas 
es podrà avançar l'extracció de terres més que la baixada de la intubació. Caldrà para 
especial atenció a les juntes de la intubació que caldrà que siguin resistents i impermeables. 
 
Si durant la clava de la perforació es trobessin obstacles es permet la utilització d'un trepà 
guiat o altres tècniques especials d'excavació  
 
En el cas d'utilitzar llots en l'excavació s'ha de substituir i regenerar quan els valors de sorra 
o viscositat superin els indicats. 
 
Si es donés el cas de penetrar el NF no es permetrà el bombament durant l'execució del piló. 
Si hi haguessin aportacions d'aigua s'admetrà un bombament previ sempre inferior a  0.1 l/s. 
 
Un cop finalitzada l'excavació es procedirà a l'extracció del detritus que hagi pogut quedar al 
fons, en cas que no es pogués garantir la seva eliminació es preveuran dispositius d'injecció 
per punta . 
 
La col·locació de l'armadura es durà a terme immediatament després d'haver finalitzat la 
neteja de fons d'excavació, intentant també que el temps d'inici entre la finalització de la 
col·locació de les armadures i el d'inici del formigonat sigui el més petit possible. 
 
L'armadura portarà els elements necessaris per al seu hissat i col·locació, així com per evitar 
el moviment durant el formigonat.  
 
Per a pilons profunds es podrà dividir l'armadura vertical en dos o més parts que s'introduiran 
en la perforació mantenint-les suspeses i centrades durant l'execució de les soldadures 
d'unió. 
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Les barres formaran una gàbia d'armat que s'introduirà de manera que no es pugui moure 
durant el formigonat, ni tampoc pugui ser extreta en aixecar la intubació. Les armadures han 
de quedar suspeses durant el formigonat per lo que es fixaran a la coronació de l'excavació. 
 
L'armadura quedarà a una distància mínima de 20 cm dels fons de la perforació i màxima de 
50 cm i la longitud serà tal que després del capçat sobresurti la longitud d'ancoratge 
necessària que es marca als plànols, que com a mínim serà de un diàmetre del piló executat. 
 
En totes els casos, l'armadura s'ajustarà al tipus d'acer i al diàmetre de barres indicats als 
plànols de Projecte, tanmateix la fabricació, transport i posada en obra s'ajustaran als articles 
pertinents del present PCT 
 
Segons l'agressivitat del terreny, la DO pot exigir la utilització de ciments putzolànics o 
ciments Portland amb característiques especials per a l'elaboració del formigó. 
 
El procés de formigonat no es podrà suspendre en cap moment i sota cap circumstància, si 
es donés el cas d'avaria o accident la DO decidirà si el piló es pot terminar i considerar vàlid. 
El piló que hagi estat refutat per aquest motiu caldrà reomplir-lo a càrrec del Contractista. 
Aquesta part de reblert es podrà executar amb un formigó pobre. 
 
El formigonat es realitzarà mitjançant canonada de diàmetre 15 a 30 cm, la canonada es 
col·locarà centrada i s'introduirà fins ala fons de la perforació de manera que no e produeixin 
disgregacions o forats en el seu contorn. 
 
En el formigonat es posarà especial atenció en aconseguir la continuïtat de l'element sense 
buits o bosses d'aire o aigua, coqueres, talls o variacions de la secció. tampoc s'admetrà la 
caiguda lliure del formigó que pugui donar lloc a posteriors problemes d'exsudació o 
segregació 
 
Es formigonaran els caps fins a una alçada superior a la teòrica de projecte en 0.5D (1.5D 
sota NF) que es demoliran després. El Contractista no rebrà cap compensació per aquest 
excés de formigonat ni per la seva demolició posterior.  
 
Si després del descapçat indicat s'observa que la que encara resta formigó de mala qualitat, 
es continuarà amb la demolició, reemplaçant aquest formigó a posteriori, de manera que la 
junta no suposi una manca en la resistència de l'estructura. Totes aquestes operacions 
correran a càrrec del Contractista. 
 
Durant el formigonat de pilons amb intubació recuperable, es retirarà al mateix temps que 
puja el tap de formigó, vigilant que en cap moment es produeixi una adhesió del tap al tub. 
La distància òptima es de dos o tres vegades el diàmetre del piló. 
 
El formigonat serà en sec quan no siguin terrenys soscavats.  
 
El contractista confeccionarà una fitxa de treball per a cada piló on figurarà almenys:  
 
- Data i hora inici i final excavació 
- Profunditat total excavada 
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- Descripció dels terrenys excavats amb cotes 
- Profunditat del NF en el moment d'inici del formigonat 
- Hora inici i final formigonat 
- Consum real de formigó 
 
Després d'estar executats el diàmetre del piló no podrà excedir del 10 % en planta no del 2% 
de la seva longitud en plànols. 
 
Per cada 50 m3 de formigó, es prendran 2 provetes de les que es determinarà la fck a 7 dies 
i 28 dies. 
 
Segons dictamini la DO per tal de determinar la continuïtat i integritat dels pilons es realitzarà 
una proba de transparència sònica als 7 dies del formigonat del piló. Per aquest motiu es 
deixaran un mínim de 3 tubs, i un màxim de 4, embeguts de 75 mm en tota la longitud del 
piló i obturats en la part inferior.  
 
D'aquesta manera s'obtindran 3 o 6 perfils que permetran observar l'estat del piló formigonat 
assegurant la continuïtat i detectant els possibles defectes. La interpretació d'aquests 
assajos serà competència de la DO, i en cas que hi hagin dubtes sobre els pilons diagrafiats 
es podrà demanar la corresponent reparació de la unitat o fins i tot es podrà refutar per 
complert. 
 
ENCOFRATS I MOTLLES 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte podran ser taules o taulons sense 
raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o 
qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
 
L'encofrat pla per a deixar el formigó vist estarà format per taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada 
que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de 
vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofrat la DO podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços 
als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descintrat. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui impedir 
el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrat, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
CINDRIS 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, tirants, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descintrat i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida 
i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. 
En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, 
dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
 
Un cop aprovat el projecte del cindri per la DO es procedirà al seu muntatge per personal 
especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els 
punts de recolzament de l'encofrat de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als 
càlculs amb les toleràncies prefixades. 
 
La DO podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri fins a un 
vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
 
La DO de les obres aprovarà el programa de descintrat que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descintrat. 
 
JUNT DE DILATACIÓ 
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
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- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni la DO 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala l’article 287 
del PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigiditat necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 
subsegüent procés de formigonat. 
 
SEGELLAT DE JUNTS 
 
Dispositiu que s’utilitza per a separar dues masses de formigó amb l’objecte de proporcionar 
la llibertat de moviments necessaris per a que puguin absorbir les dilatacions i contraccions 
produïdes per les variacions de temperatures i les reològiques del formigó, assegurant 
l’absència de filtracions.  
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament i col·locació de segellant amb massilla asfàltica. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
L'execució dels treballs es realitzarà seguint les instruccions la DO.  
 
Tant la qualitat dels materials com l'execució acompliran el prescrit a l’article 691 del PG-3. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS 
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament d'emulsió bituminosa. 
- La col·locació sobre els paraments verticals i horitzontals. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
L'execució dels treballs es realitzarà seguint les instruccions la DO  
 
Tant la qualitat dels materials com l'execució acompliran el prescrit a l’article 690 del PG-3. 
 
ARMADURES PASSIVES EN FORMIGÓ ARMAT  
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Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, 
i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els 
elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals 
com 'borriquetes', rigiditat, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
Les armadures inferiors dels es sustentaran mitjançant separadors de morter de mides en 
planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de 
vuit (8) per metre quadrat i la resistència del material morter serà superior a 250 kg/cm2. 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat 
en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament es fixaran suficientment per evitar que puguin desplaçar-
se durant el formigonat i es rigiditaran en els seus plànols per a mantenir amb correcció la 
geometria. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
ARMADURES ACTIVES EN FORMIGÓ  
 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a 
allò especificat en la instrucció EP-80. 
 
A més, es compliran els següents requisits: 
 
- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat.  
- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà a 
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 
- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 
formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra.  
- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 
dels gats. 
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- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra. 
- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. 
A tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar 
la fixació de la beina.  
 
FUSTERIA D'ALUMINI 
 
Les estructures articulades obriran i tancaran correctament. 
 
El marc estarà bé aplomat, sense deformacions en els seus angles i al nivell i en el pla 
previst, i no tindrà cap càrrega sobre ell. 
 
Els ancoratges del marc estaran separats entre si un màxim de 60 cm i ampere menys de 30 
cm dels extrems. 
 
La folgança entre el full i el marc serà menor o igual de 0,2 cm. 
 
Complirà els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos, en funció de l'envidriament. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm/metro 
- Aplomat: ± 2 mm/metro 
- Pla previst del marc respecte a la paret: ± 2 mm 
 
La fixació del cèrcol d'acer galvanitzat a la fàbrica es farà per mitjà de patilles, que s'hauran 
de cargolar a ell, i morter de ciment i sorra de riu, de dosificació 1:4. 
 
A l'altura de les patilles s'obriran buits a la fàbrica de cent mil·límetres (100 mm) de longitud, 
trenta mil·límetres (30 mm) d'altura i cent mil·límetres (100 mm) de profunditat, i una vegada 
humitejats aquests s'introduiran les patilles en els mateixos, cuidant-se que el cèrcol quedi 
aplomat i anivellat amb el parament. 
 
S'ompliran els buits estrenyent la pasta, per aconseguir una perfecta unió amb les patilles i 
segellant totes les juntes perimetrals, del cèrcol amb els paraments, a base de morter de 
ciment de proporció 1:3. 
 
S'utilitzaran per a la seva fixació a la peanya renecs expansius de vuit mil·límetres (8 mm) de 
diàmetre, col·locats a pressió als trepants practicats anteriorment, i cargols d'acer galvanitzat, 
que s'utilitzaran així mateix, en els casos corresponents per a subjecció a la caixa de la 
persiana. 
 
Es prendrà la precaució de protegir les ferramentes i paraments del morter que pugui caure, 
així com no deteriorar l'aspecte exterior del perfil. Es repassarà la netedat de la fusteria 
després de la seva col·locació. 
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Es cuidarà especialment la plomada de la fusteria, l'anivellament de la mateixa, el rebut de 
les patilles i la fixació a la peanya i la persiana quan procedeixi. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- NBE: CT-79. Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions tèrmiques als edificis. 
- NBE: CA-88. Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions acústiques als edificis. 
- Norma UNE 38-001-85. Classificació i designació dels aliatges lleugers. 
- Norma UNE 38-002-94. Definició i designació de l'estat de tractament dels aliatges lleugers. 
- Norma UNE 38-011-72. Determinació de l'espessor de la capa de rovell de l'alumini 
anoditzat. Mètode microgràfic. 
- Norma UNE 38-012-86. Determinació de la massa per unitat de superfície dels 
recobriments anòdics de rovell en l'alumini i els seus aliatges.  Mètode gravimètric. 
- Norma UNE 38-013-72. Determinació de l'espessor de la capa de rovell de l'alumini 
anoditzat. Mètode basat en els corrents de Foucault. 
- Norma UNE 38-014-91. Determinació de l'espessor de la capa de rovell de l'alumini 
anoditzat. Mètode del microscopi de cort òptic. 
- Norma UNE 38-015-91. Determinació del poder d'aïllament de la capa de rovell de l'alumini 
anoditzat. Mètode de la tensió de ruptura. 
- Norma UNE 38-016-90. Anoditzat de l'alumini i els seus aliatges, mètodes per a l'avaluació 
de la qualitat del segellament per mesura de la pèrdua de massa després de la immersió en 
solució àcida. 
- Norma UNE 38-017-82. Avaluació de la qualitat del segellament de la capa de rovell 
d'alumini anoditzat. Mètode de la gota colorant. 
- Norma UNE 38-018-82. Avaluació de la qualitat del segellament de la capa de rovell de 
l'alumini anoditzat. Mètode d'inèrcia a la dissolució química al mig fosfocròmic. 
- Norma UNE 38-066-89. Perfils extruits d'alumini i els seus aliatges. Toleràncies 
dimensionals. 
- Norma UNE 38-204-72. Condicions tècniques generals per a subministrament i recepció de 
peces d'alumini i aliatges, d'alumini modelades en sorra o conquilla. 
  
FUSTERIA D'ACER INOXIDABLE 
 
Les estructures articulades obriran i tancaran correctament  
 
El marc estarà bé aplomat, sense deformacions en els seus angles i al nivell i en el pla 
previst, i no tindrà cap càrrega sobre ell. 
 
Els ancoratges del marc estaran separats entre si un màxim de 60 cm i ampere menys de 30 
cm dels extrems. 
 
La folgança entre el full i el marc serà menor o igual de 0,2 cm. 
 
Complirà els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos, en funció de l'envidriament. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
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- Nivell: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm/metro 
- Aplomat: ± 2 mm/metro 
- Pla previst del marc respecte a la paret: ± 2 mm 
 
La fusteria s'haurà d'instal·lar en l'última fase de l'obra, una vegada acabats tots els treballs 
en els quals intervingui el ciment en zones pròximes als llocs de la seva instal·lació. 
 
El rebut es realitzarà per patilles d'ancoratge; s'emprarà morter de ciment i sorra de riu de 
dosificació 1:4. 
 
A l'altura de les patilles s'obriran a la fàbrica buits de cent mil·límetres (100 mm) de longitud, 
trenta mil·límetres (30 mm) d'altura i cent mil·límetres (100 mm) de profunditat. Una vegada 
humitejats els buits s'introduiran les patilles en els mateixos cuidant-se que la fusteria quedi 
aplomada i anivellada amb el parament interior del mur. A continuació s'ompliran els buits 
estrenyent la pasta, per aconseguir una perfecta unió amb les patilles, tenint la precaució de 
protegir el cèrcol de la fusteria. Es prendrà la precaució de protegir les ferramentes i 
paraments, del morter que pugui caure, així com no deteriorar l'aspecte exterior del perfil. Es 
repassarà la netedat de la fusteria després de la seva col·locació. 
 
Per al rebut sobre premarc, s'empraran cargols d'acer galvanitzat, de tipus autoroscant. 
 
Per fixar el cèrcol a la peanya s'usaran renecs expansius, col·locats a pressió en trepants 
practicats prèviament i cargols d'acer galvanitzat. 
 
Mai no han de separar-se els fulls dels marcs, ni obrir les parts practicables més que 
l'indispensable per fixar les patilles d'ancoratge o cargolar els cèrcols als premarcs. 
 
Col·locada la porta o finestra en el seu buit, amb les patilles allotjades en fregues fetes a la 
fàbrica, es calçarà convenientment amb falques de fusta pròximes a les cantonades i 
s'anivellarà i aplomarà correctament. 
 
Una vegada anivellada i aplomada en aquestes condicions es comprovarà que els fulls 
practicables i les ferramentes funcionen adequadament ajustant bé, en cas contrari s'hauran 
d'afluixar unes falques i oprimir-ne d'altres fins a aconseguir el funcionament suau de la porta 
o finestra. 
 
Es rebran les patilles amb morter de ciment que una vegada forjat permetrà la retirada de les 
falques i posterior rebut i retocat de tot el contorn de la fusteria. 
 
Els cordons de soldadura, tindran una espessor mínima en funció de l'espessor del material 
a soldar, realitzant-se un posterior decapatge a fi que no quedin ressalts, ni rebaves. 
 
Una vegada rebudes i acabades les fusteries, es realitzaran els controls, de toleràncies 
d'execució. 
 
A més es realitzarà una prova d'estanquitat a l'aigua mitjançant un difusor de dutxa, 
connectat a una mànega, es projectarà aigua en forma de pluja sobre la fusteria rebuda i 
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envidriada. Es mantindrà l'assaig durant vuit hores. Quan al terme de la prova s'apreciï 
penetració d'aigua, se segellarà la unió del cèrcol a la fàbrica i es repetirà l'assaig. 
 
En aquells locals amb característiques elèctriques, les portes metàl·liques i els seus cèrcols 
hauran de tenir la seva corresponent posada a terra. 
 
En efectuar la seva instal·lació s'han de tenir en compte les instruccions MEU-BT-039 i MEU-
BT-017, del "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió" i la MIE-RAT 13 del "Reglament 
d'alta Tensió". 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- NBE : CT-79. Norma Bàsica de l'edificació. Condicions tèrmiques als edificis. 
- NBE: CA-88. Norma Bàsica de l'edificació. Condicions acústiques als edificis. 
- Norma UNE 36-016-89. Acer inoxidable. Condicions tècniques de subministrament de 
barres, peces forjades i productes plans per a usos generals. 
- Norma UNE 85-203-82. Mètodes d'assaig de finestres. Assaigs mecànics. 
- Norma UNE 85-204-79. Mètodes d'assaig de finestres. Assaigs de resistència al vent. 
- Norma UNE 85-206-81. Mètodes d'assaig de finestres. Assaigs d'estanquitat d'aigua sota 
pressió estàtica. 
- Norma UNE 85-214-80. Mètodes d'assaig de finestres. Assaig de permeabilitat a l'aire. 
 
CARREGADOR DE BUITS 
 
És la construcció de les llindes dels buits mitjançant perfils metàl·lics. 
 
Estaran col·locats en la posició i nivell indicats en la documentació tècnica del Projecte. 
 
Serà estable i resistent, i horitzontal tret que la documentació tècnica n'especifiqui una de 
pendent específica. 
 
Abans de la seva col·locació se'ls hi donarà una capa d'imprimació antioxidant, excepte si 
són galvanitzats. 
 
Es tindrà especial cuidat en la col·locació, perquè no es produeixin desperfectes al 
recobriment de pintura antioxidant o en la galvanització. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
Longitud de l'element:    
1 m  ±2 mm 
1 a 3 m  ±3 mm 
3 a 6 m  ±4 mm 
6 a 10 m ±5 mm 
10 a 15 m ±6 mm 
 
Si la col·locació dels perfils és amb soldadura: 
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Longitud de les soldadures:   
15 mm  ±0,5 mm. 
16 a 50 mm ±1,0 mm. 
51 a 150 m ±2,0 mm. 
>150 mm. ±3,0 mm. 
 
La bigueta o biguetes utilitzades com carregador de buits es col·locaran al mateix temps que 
es construeixen els murs o envans. Queda totalment prohibit col·locar-les després demolint 
la part de mur o envà corresponent. 
 
Les biguetes es fixaran al mur mitjançant morter M-250, assegurant-se prèviament que estan 
perfectament anivellades. 
 
La DO haurà aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. 
 
No es començaran les unions de muntatge, fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideixi exactament amb la posició definitiva. 
 
Si es col·loca amb soldadura podrà ser elèctrica, per arc descobert o amb elèctrode fusible. 
Abans de soldar es netejarà les superfícies a unir, de greix, rovells i pintures i estaran 
seques. 
 
Els cordons de soldadura successius no produiran osques. Després que s'hagi realitzat un 
cordó de soldadura, i abans de fer el següent, és necessari netejar l'escòria mitjançant un 
picot i un raspall. 
 
Una vegada acabada la posada en obra se li donarà una segona o tercera capa de protecció 
de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DO. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- EHE. "Instrucció de formigó estructural". 
- NBE-EA-95. Norma Bàsica de l'Edificació. Estructures d'acer en edificació. 
 
BARANES 
 
La barana instal·lada estarà anivellada, ben aplomada i en la posició indicada en la 
documentació tècnica del Projecte. 
 
Estarà subjecte sòlidament en el suport amb ancoratges d'acer protegits contra la corrosió. 
 
Sempre que sigui possible es fixaran als murs laterals mitjançant ancoratges. 
 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'efectuarà en una distància no menor 
de 50 cm de l'element que provoqui la variació d'altura. 
 
Les baranes instal·lades hauran de resistir les sol·licitacions següents, sense superar una 
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fletxa d'1/250 de la seva llum: 
 
- Càrrega vertical uniformement repartida: 100 kg/m 
- Càrrega horitzontal uniformement repartida en local d'ús públic: 100 kg/m 
 
La distància màxima en vertical de la barana al paviment serà de 5 cm en les de directriu 
horitzontal i 3 cm en les de directriu inclinada. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm 
- Plomada: ± 5 mm 
  
Es replantejarà en obra la situació de la barana per posicionar els ancoratges, es rebran les 
plaques en caixes a l'efecte retocant amb morter de ciment i sorra de riu de dosificació 1: 4. 
 
Alineada la barana sobre les plaques d'ancoratge, es presentarà i aplomarà amb ajuda de 
tornapuntes fixant-se prèviament als ancoratges mitjançant punts de soldadura, soldant 
definitivament una vegada corregida la caiguda que la subjecció provisional hagués pogut 
causar. 
 
No s'admetran caigudes majors de cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els ancoratges es realitzaran mitjançant plaques, platines o angulars. 
 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura. 
 
Els cordons de soldadura tindran una espessor mínima en funció de l'espessor del material a 
soldar, i hi haurà decapatges sense ressalts ni rebaves. 
  
En alguns casos la barana és de tipus mixt, podent portar fixats als tubs de les pilastres unes 
proteccions de vidre de seguretat tipus "Stadip", amb els cants polits i les arestes bisellades. 
 
Durant l'execució s'haurà de comprovar: 
 
- Que els ancoratges estan sòlidament rebuts a la fàbrica o forjat. 
- La plomada i anivellament. 
- Que s'han respectat les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 4 cm d'ample. 
- Que la barana estigui protegida contra cops i càrregues degudes a les activitats pròpies de 
l'obra. 
 
Serà condició de rebuig automàtic la falta d'encastament dels ancoratges; els cordons de 
soldadura discontinus, i la presència de porus o esquerdes. 
 
No s'admetran ruptures, guerxeses, rovells, etc..., de cap classe, havent de presentar bon 
aspecte. 
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La normativa de compliment obligat serà la NTE-FDB/76. Norma Tecnològica de l'Edificació. 
Façanes, defenses, baranes. 
 
PASSAMANS 
 
El passamà instal·lat estarà anivellat, ben aplomat i en la posició indicada en la 
documentació tècnica del Projecte. 
 
Estarà subjecte sòlidament a la barana mitjançant cargols que quedaran protegits del 
contacte directe amb l'usuari, o mitjançant plaques d'ancoratge a la paret. 
 
Les sol·licitacions que haurà de suportar el passamà, sense superar una fletxa d'1/250 de la 
seva llum, seran: 
 
- Càrrega vertical uniformement repartida: 100 kg/m 
- Càrrega horitzontal uniformement repartida: 150 kg/m 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor i plomada: ± 5 mm 
 
Es replantejarà en obra la situació del passamans per situar els ancoratges, rebent les 
plaques en caixes a l'efecte omplint amb morter de ciment PÀG.-350 i sorra de riu de 
dosificació 1:4. 
 
Les plaques d'ancoratge tindran una espessor mínima de quatre mil·límetres (4 mm). El rebut 
de plaques i angulars es realitzarà per mitjà de patilles d'agafament de longitud igual o major 
de cent mil·límetres (100 mm) i de quatre mil·límetres (4 mm) d'espessor mínima. 
 
El passamà es fixarà als ancoratges mitjançant soldadura, amb el seu posterior decapatge, 
perquè no quedin ni ressalts ni rebaves. 
 
Durant l'execució dels treballs es comprovarà que els ancoratges estiguin sòlidament rebuts 
a la fàbrica i que el passamà està protegit contra els cops i càrregues propis de l'obra. 
 
Serà condició de no acceptació automàtica la falta d'encastament o el deficient reencebat 
amb morter dels ancoratges; els cordons de soldadura sense decapar, la presència de porus 
o esquerdes i la falta de força de cargols i femelles. 
 
La normativa de compliment obligat serà la NTE-FDB/76. Norma Tecnològica de l'Edificació. 
Façanes, defenses, baranes. 
 
AFERMATS 
 
TOT-U ARTIFICIAL 
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
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- La preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- L'extensió i humectació en cas que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de l'última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà d'acomplir les especificacions de l'article 501.3 del 
PG3. 
 
La capa de tot-u artificial s'estendrà en capes de 10 a 30 cm. L'equip emprat per al seu estès 
haurà d'ésser aprovat per la DO. 
 
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. 
 
El valor del Mòdul E2 de la càrrega amb placa determinat segons la norma NLT 257/86, no 
serà inferior a mil cent megapascals (1.100 MPa). 
 
La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 
 
Es comprovaran les cotes de la superfície acabada de replanteig de l'eix cada 20 m. En 
aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 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 de la carretera. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

156 
 

Es considera con 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 de la DO, sempre que s'hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
Per als criteris d'acceptació o refús del lot la densitat mitjana de cada lot serà superior al 
100% de la densitat PM. S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% 
superin el 98% de densitat PM. 
 
Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 1.100 
MPa. 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent (MBC) 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. 
 
En actuacions de rehabilitació superficial i/o estructural amb espessors totals inferiors a deu 
centímetres (10 cm) i capa de trànsit amb mescles bituminoses per a les categories de tràfic 
pesat T3 i T4, l'índex de regularitat internacional (IRI) serà inferior a tres unitats i cinc 
dècimes (3,5) a la totalitat dels hectòmetres del tram. Als efectes d'aquesta prescripció, 
s'exclouen els ferms i paviments constituïts per capes granulars i tractaments superficials en 
els que l'actuació de rehabilitació consisteixi únicament en l'aplicació d'un altre tractament 
superficial (reg amb graveta o beurada bituminosa). 
 
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  tipus SMA-12, S-12, S-20 i G-20 d'acord amb la fórmula de treball 
proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla garantint un gruix mínim de 5 cm i un gruix mig de 6 cm. 
en la millora de la capa de trànsit, segons detall dels plànols, o els gruixos establerts en 
plànols de seccions tipus.. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
L'execució d'aquestes unitats d'obra hauran d'acomplir les especificacions de l'article 542.5 
del PG3 en el seu articulat actual, corresponent a la Ordre Circular de 24 de maig de 2001. 
 
L'equip necessari per a l'execució de les obres estarà conformat per: 
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- Una planta asfàltica que serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones 
per hora (120 T/H). 
-  Les 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 la DO. 
- 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) i una 
piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat per la DO d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, la DO 
determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per 
a 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. 
 
En el proveïment d'àrids el Contractista haurà de posar en coneixement de la DO, 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 del 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. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
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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 DO podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament 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 sense-fí 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. 
 
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, la DO 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 la DO. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie 
de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a la UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre la UNE 2,5 mm i la UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula 
de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-
159/86. 
 
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. 
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De cada partida rebuda de lligant hidrocarbonat 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. 
 
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. 
 
De cada partida que es rebi de filler 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'emulsió, segons NLT-180/74. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres de mescla d'àrids en calent en blanc preses aleatòriament 
del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, s'efectuaran els següents assaigs: 
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres de mescla bituminosa preses aleatòriament a la sortida del 
mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, s'efectuaran 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. 
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Cada setmana: 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 
per a immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Els criteris d'acceptació o refús seran: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542.10.1. 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 542.6.3. 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 542.10.2; 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 542.10.3. 
 
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. 
 
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. 
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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 viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
REGS D'EMPRIMACIÓ 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- 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. 
 
A efectes de dosificació es proposa un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 
kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
L'equip necessari per a l'execució de les obres serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3., en el 
seu articulat vigent corresponent a l'Ordre Circular 5/2001 del 24 de maig de 2001. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3 i les limitacions de l'execució 
seran les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
REGS D'ADHERÈNCIA 
 
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. 
 
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. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 531.5 del PG3. 
 
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 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. 
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- 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 emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
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 (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per 
cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d'obra. 
 
A efectes de dosificació proposem les següents:  
 
- Per a la 1a aplicació: 
Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica 
tipus ECR-2.l 
 
- Per a la 2a aplicació: 
Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 
L'equip necessari per a l'execució de les obres serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
 
PAVIMENTS 
 
PAVIMENT DE PEDRA 
 
Aquesta unitat consisteix en les operacions necessàries per al revestiment de terres amb 
peces de terratzo o altres peces de pedra artificial previstes en la documentació tècnica del 
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Projecte o autoritzades per la DO. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humidificació i col·locació de la capa de morter 
- Humidificació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la lletada 
- Polit en el seu cas 
- Netedat de la superfície i curat 
 
Les peces seran exemptes de fissures, escantellats, escantonats, taques i qualsevol altre 
defecte. 
 
El color haurà de ser estable i uniforme i la seva cara posterior haurà d'estar preparada per a 
l'agafament del morter. 
 
Les dimensions, color i tipus de les peces a emprar seran les indicades en la documentació 
tècnica. El Contractista presentarà les mostres corresponents per a la seva aprovació per la 
DO. 
 
No existiran ressalts entre les peces i la superfície acabada tindrà una textura uniforme. 
 
Les peces estaran bé adherides al suport i formaran una superfície plana i estaran 
col·locades en alineacions rectes segons plànols. 
 
Hauran de tenir la resistència adequada a les càrregues permanents o accidentals que 
puguin actuar sobre elles. 
 
El Contractista haurà d'indicar a la DO la marca i qualitat de les peces. 
 
Llevat de major exigència per part de la documentació tècnica la resistència mínima a la 
flexió segons Norma UNE 127-006-90 serà de 70 Kg/cm2 a cara en tracció i 60 Kg/cm2 a 
dors a tracció. 
 
La resistència al desgast segons Norma UNE 127-005-90, per a un recorregut de 250 m, 
donarà una pèrdua d'altura menor o igual a 2 mm 
 
La resistència al lliscament segons NLT-175/73 serà superior a 40. 
 
Seran resistents als agents químics o productes que puguin actuar sobre ells en funció de la 
zona on es col·loquin. 
 
Per la seva reacció al foc es classificaran com MO. 
 
En erosionar-se amb l'ús no desprendran partícules que puguin quedar en suspensió en 
l'aire. 
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Toleràncies en l'execució: 
 
Anivellament: ±10 mm 
Planor: ± 4 mm en 2 m 
Celles: ≤ 2 mm 
Rectitud de les juntes: ≤ 3 mm en 2 m 
 
Les toleràncies en les característiques geomètriques de les peces seran les definides a 
l'Article 220 del PG. 3/75 per a Classe 1a. 
 
La col·locació es realitzarà a temperatura ambient major o igual a 5ºC. 
 
La superfície del suport serà neta i humitejada. 
 
Sobre el forjat o solera s'estendrà una capa d'espessor no inferior a vint mil·límetres (20 mm) 
de sorra. 
 
Sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment formant una capa de vint mil·límetres (20 
mm) d'espessor mínima i cuidant-se que quedi una superfície contínua d'assentament del 
solat. 
 
Prèviament a la col·locació de les peces i amb el morter fresc s'empolvorarà aquest amb 
ciment. 
 
Humitejades prèviament, les peces es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es 
vagi estenent, disposant-se amb juntes d'ample no menor d'un mil·límetre (1 mm). 
 
Posteriorment s'estendrà la lletada de ciment i sorra, acolorida amb la mateixa tonalitat de la 
peça, per al farcit de juntes, de manera que aquestes quedin completament farcides, i una 
vegada forjada s'eliminaran les restes de la lletada i es netejarà la superfície. 
 
Quan les juntes tinguin una amplada inferior a 3 mm s'emprarà lletada de ciment sense 
sorra. 
 
No es trepitjarà durant els quatre (4) dies següents. L'acabat mitjançant rebaix, polit i 
enllustrat de solat es realitzarà amb màquina de disc horitzontal, si està definit en la 
Documentació Tècnica que s'ha de realitzar el mateix. 
 
La unió del paviment amb els paraments a la zona d'andanes, es resol amb un canaló fet in 
situ, per recollir possibles filtracions i facilitar el manteniment i netedat dels diferents elements 
de l'andana. 
 
El diàmetre màxim de la sorra a utilitzar serà menor de 5 mm 
 
La dosificació del morter de ciment serà 1:6 llevat d'indicació en contra de la documentació 
tècnica o la DO. 
 
Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'estructura i es mantindran en tota 
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l'espessor del paviment. 
 
Es realitzaran els següents controls com a mínim: 
 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant l'espessor del morter i la 
lletada de les juntes. 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant l'horitzontalitat del paviment, 
no admetent pendents superiors al 0,2%. 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant la planor amb regla de dos 
metres (2 m). 
 
Normativa de compliment obligat 
 
- PG. 3/75. "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
"amb les correccions de les OM. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i OM: 28.9.89    (BOE 242-
9.10.89). 
- NTE-RSS-84. Norma Tecnològica de l'Edificació. Revestiment de terres i escales. Peces 
rígides. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
- Norma UNE 127-001-94. Rajoles de ciment. Definicions classificació, característiques i 
recepció en obra. 
- Norma UNE 127-002-90. Rajoles de ciment. Determinació del coeficient d'absorció d'aigua. 
- Norma UNE 127-005-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència al desgast per 
abrasió. Mètode del disc. 
- Norma UNE 127-006-90. Rajoles de ciment. Determinació de la resistència a la flexió. 
 
PAVIMENT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
Aquesta unitat consisteix en les operacions necessàries per al revestiment de terres amb 
rajoles de gres o altres rajoles ceràmiques previstes en la documentació tècnica o 
autoritzades per la DO, rebudes sobre morter o sobre adhesiu. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de capa d'adhesiu en el seu cas 
- Humidificació i col·locació de les rajoles 
- Col·locació de la lletada 
- Netedat de la superfície 
 
Les rajoles seran exemptes de fissures, escantellats, escantonats, taques i qualsevol altre 
defecte. 
 
No presentaran cremades o símptomes de mala cocció. 
 
El color haurà de ser estable i uniforme i la seva cara posterior haurà d'estar preparada per a 
l'agafament del morter o adhesiu. 
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Les dimensions, color i tipus de les rajoles a emprar seran les indicades en la documentació 
tècnica. El Contractista presentarà les mostres corresponents per a la seva aprovació per la 
DO. 
 
No existiran ressalts entre les rajoles i la superfície acabada tindrà una textura uniforme. 
 
Les peces estaran bé adherides al suport i formaran una superfície plana i estaran 
col·locades en alineacions rectes segons plànols. 
 
Hauran de tenir la resistència adequada a les càrregues permanents o accidentals que 
puguin actuar sobre elles. 
 
El Contractista haurà d'indicar a la DO la marca i qualitat de les rajoles. 
 
Llevat de major exigència per part de la documentació tècnica la resistència mínima a la 
flexió segons norma UNE 67-100-92 serà de 200 Kg/cm2. 
 
La resistència al lliscament segons NLT-175/73 serà superior a 40. 
 
La resistència a l'abrasió complirà les Normes UNE 67-154-92 i UNE 67-102-92, segons el 
tipus de rajola. 
 
Seran resistents als agents químics o productes que puguin actuar sobre ells en funció de la 
zona on es col·loquin. 
 
Per la seva reacció al foc es classificaran com MO. 
 
En erosionar-se amb l'ús no desprendran partícules que puguin quedar en suspensió en 
l'aire. 
 
Toleràncies en l'execució: 
 
- Anivellament: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm en 2 m 
- Celles: ≤ 2 mm 
- Espessor de les juntes: ± 1 mm 
- Rectitud de les juntes:  ± 2 mm/metro 
 
Condicions del procés d'execució: 
 
- La col·locació es realitzarà a temperatura ambient major o igual a 5ºC. 
- La superfície del suport haurà de ser neta. 
- L'ample de les juntes serà constant a tota la superfície a pavimentar. 
- El diàmetre màxim de la sorra a utilitzar serà menor de 5 mm 
- La dosificació del morter de ciment serà 1:6 llevat d'indicació en contra de la documentació 
tècnica o la DO. 
- Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'estructura i es mantindran en tota 
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l'espessor del paviment. 
- El paviment no es trepitjarà durant les 24 h després de la seva col·locació. 
 
FALS TERRA 
 
És un paviment especial que es realitza tenint com a final el proporcionar un espai sota el 
paviment que permeti l'estesa de cables. 
 
El material emprat en la construcció d'aquests falsos terres serà del tipus MAHLE o similar, i 
entre les seves propietats haurà de tenir l'ésser resistent al foc, no propagador del mateix i no 
desprendre gasos tòxics. 
 
Està constituït per una plataforma de plafons per a suport de càrrega, desmuntables, que 
poden intercanviar, recolzada sobre pedestals ajustables. 
 
Llevat de major exigència per part de la documentació tècnica tindran les següents 
característiques: 
 
Els plafons o rajoles seran d'un aglomerat d'alta resistència de quaranta mil·límetres (40 mm) 
d'espessor mínima. La cara inferior del plafó estarà encapsulada en una safata d'acer 
galvanitzat de zero coma sis mil·límetres (0,6 mm.) d'espessor mínima. A més, les rajoles 
tindran una protecció perimetral. 
 
El recobriment de la superfície podrà ser de vinil, linoleum, o bé, resines polietilèniques 
antiestàtiques, segons defineixin els plans. 
 
Les rajoles hauran de complir les següents especificacions mínimes: 
 
Densitat (UNE 56-709-71): 600 Kg/m3 
Resistència a la flexió (UNE 56-711-71): 140 Kg/cm2 
Humitat (UNE 56-710-71): 8 - 10 % 
Inflament després de 2 h (UNE 56-713-71): < 6 % 
Tolerància d'espessor (UNE 56-715-71) : 0.2 mm 
Planor: < 0.5 mm 
Contingut de formaldehid (UNE 56-723-85): < 0,05 % 
 
L'estructura estarà composta de perfils de secció rectangular d'acer galvanitzat subjecte en 
cada intersecció pel conjunt suport. Els esmentats suports estaran constituïts per una 
columna tubular roscada d'acer, amb cap i base d'alumini injectat. El cap i base d'alumini 
disposaran d'elements de fixació que assegurin la immobilitat de tota l'estructura al terra. 
 
Les estructures hauran de complir els següents requeriments: 
 
- Càrrega de ruptura dels fils de rosca: ≥3.000 Kg 
- Càrrega de vinclament de les columnes: ≥ 2.500 Kg 
- Moment flector dels travessers: ≥ 35 KgM. 
 
No es produirà deformació permanent sota l'acció de les següents càrregues: 
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- Càrrega uniformement repartida: 2.500 Kg/m2 
- Càrrega concentrada en superfície circular: 130 Kg/cm2 
- Càrrega concentrada en superfície rectangular: 30 Kg/cm2 
 
En primer lloc es farà el Replanteig de tots els suports de suport, fixant aquests a la solera. 
 
L'altura de cada suport es regula girant la femella ubicada a la columna. 
 
Posteriorment es col·locarà l'estructura que rebrà els plafons, comprovant el seu perfecte 
anivellament, no admetent un desnivell màxim superior a sis mil·límetres (6 mm), ni una 
diferència entre plafons contigus superior a zero coma setanta-cinc mil·límetres (0.75 mm.). 
 
Es respectaran totes les formes del terra original del local formant un conjunt total i harmònic. 
 
Els assaigs a realitzar sobre el paviment complet seran els següents: 
 
- Càrrega uniformement repartida 
- Càrrega concentrada en superfície circular 
- Càrrega concentrada en superfície rectangular 
 
La normativa de compliment obligat serà NTE-RSS-84. Norma Tecnològica de l'Edificació. 
Revestiment de terres i escales. Peces rígides. 
 
ESGLAONAMENT 
 
Es defineix com esglaonament la formació d'empremtes i contraempremtes en escales, 
generalment amb maons ceràmics rebuts amb morter de ciment, o de formigó, per a la 
posterior col·locació de paviment i entornpeus. 
 
L'esglaonament s'ajustarà al perfil previst, de tal manera que una vegada posat el paviment, 
quedi a la cota fixada en la Documentació Tècnica del Projecte. 
 
L'empremta serà sensiblement horitzontal i la tapia vertical, admetent toleràncies de planor 
de fins i tot l'1% i de plomada del 2%. 
 
En primer lloc es realitzarà el Replanteig del esglaonament i dels replans si hi hagués, 
marcant-lo sobre els paraments verticals de tancament o taulers de fusta disposats a tal final. 
 
Abans de la seva col·locació les peces s'humitejaran. La humectació pot realitzar-se per 
aspersió, regant abundantment fins al moment de la seva ocupació i pot realitzar-se també 
per immersió, introduint els maons en una bassa durant uns minuts i apilant-los després de 
treure'ls fins que no degotin. 
 
Durant l'execució del esglaonament s'efectuarà el rebut en el seu cas d'elements per a 
posterior ancoratge de perfils metàl·lics com baranes, etc.. 
 
Normativa de compliment obligat: 
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- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
- Decret 135/95 de 24 de Març, de desenvolupament de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
 
TANCAMENTS I REVESTIMENTS 
  
FÀBRICA DE MAONS 
 
Es defineixen com fàbriques de maó aquelles constituïdes per maons massissos lligats amb 
morter, amb capacitat resistent com a paret de càrrega, per quedar vistos o per revestir. 
 
La paret estarà aplomada i serà estable i resistent. 
 
Les cantonades, muntants i trava amb altres parets, estaran fets amb maons travats en les 
dues direccions alternativament. 
 
Les juntes estaran plenes de morter i sense rebaves. 
 
Les peces estaran col·locades a trencajuntes i les filades seran horitzontals. 
 
Si són vistes per quedar tindran els maons una coloració uniforme. 
 
En els encontres amb els forjats, es deixarà un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell, 
que s'omplirà amb morter, una vegada l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i 
mai abans de 24 h que s'hagi executat la paret. 
 
El morter s'executarà d'acord amb la Norma MV-201/72. 
 
El tipus de morter serà el M-250, llevat d'en fàbriques de maó molt especials que s'utilitzarà 
el M-450. 
 
La resistència en compressió a 28 dies de les provetes de morter haurà de ser superior a 
cent vint quiloponds per centímetre quadrat (120 Kp/cm2). 
 
Les toleràncies geomètriques a les fàbriques de maó s'ajustaran als valors següents 
expressats en mil·límetres (mm): 
 
- Espessors: murs -10 a +15 i pilars +10 
- Caigudes:  
en una planta, murs +10 i pilars +10 
en l'altura total, murs +30 i pilars +30 
- Horitzontalitat de filades: En un metre de longitud - murs +2 
- Planor de paraments:  
Cara vista - murs +5 i pilars +5 
Per a enfoscar murs +10 i pilars +5 
 
Es replantejarà la planta de les fàbriques a realitzar amb la deguda cura perquè les seves 
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dimensions siguin dins de les toleràncies admeses. Per a l'alçat dels murs es recomana 
col·locar a cada cantonada de la planta una mira perfectament recta descantellada amb 
marques en les altures de les filades, i estendre cordills entre les mires, recolzats sobre les 
seves marques, que es van elevant amb l'altura d'una o diverses de filades per assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. 
 
Els maons s'humitejaran abans de la seva ocupació en l'execució de la fàbrica. 
 
La humectació pot realitzar-se per aspersió, regant abundantment fins al moment de la seva 
ocupació. Pot realitzar-se també per immersió, introduint els maons en una bassa durant uns 
minuts i apilant-los després de treure'ls fins que no degotin. La quantitat d'aigua embeguda 
en el maó ha de ser la necessària per a que no canviï la consistència del morter en posar-lo 
en contacte amb el maó, sense succionar aigua de pastat ni incorporar-la. 
  
La pujada de la fàbrica es farà a nivell, evitant assentaments desiguals. Després d'una 
interrupció, en reprendre el treball es regarà abundantment la fàbrica, s'escombrarà, i se 
substituirà, emprant morter nou, tot el maó deteriorat. 
 
Els paraments es faran amb les cures i precaucions indispensables perquè qualsevol 
element es trobi en el pla, superfície i perfil prescrits. A les superfícies corbes les juntes seran 
normals als paraments. 
 
En la unió de la fàbrica de maó amb un altre tipus de fàbrica, tals com a cadiratge o 
maçoneria, les filades de maó hauran d'anivellar perfectament amb les dels carreus o 
paredat. 
 
El morter ha d'omplir les juntes, llença i nafres totalment. 
 
Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter 
necessari i s'estrenyerà amb la paleta. Les nafres i les llences tindran en tot el gruix i altura 
del mur l'espessor especificada en el Projecte. 
 
Les fàbriques s'han d'aixecar per filats horitzontals en tota l'extensió de l'obra, sempre que 
sigui possible. Quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques diferents, la que 
s'executi primer es deixarà escalonada.  
Quan es prevegin fortes pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines 
de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. 
 
Si ha gelat abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat 
escrupolosament l'executat en les quaranta-vuit hores (48 h) anteriors, i es demoliran les 
parts danyades. Si gela quan és l'hora de començar la jornada o durant aquesta, se 
suspendrà el treball. En ambdós casos es protegiran les parts de la fàbrica recentment 
construïdes. Si es preveu que gelarà durant la nit següent a una jornada, es prendran 
anàlogues precaucions. 
 
En temps extremadament sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, a fi que no es produeixi una forta i ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
 
Es col·locarà perfil laminat d'acer en forma de o a les vores dels buits deixats per a la 
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ubicació de portes i finestres com a element de protecció. 
 
Aquests perfils compliran les condicions exigides en la MV-EA-95 i en la Instrucció per a 
Estructures d'Acer E.M.62 del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
La unió amb estructures de formigó o amb perfils metàl·lics es realitzarà mitjançant fleixos de 
lligada o connectors. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
- NBE-FL-90. Murs resistents de fàbrica de maó. 
 
FABRICA DE BLOCS 
 
És l'execució de paret de tancament o divisòria, amb blocs de morter de ciment per revestir, 
col·locats amb morter. 
 
L'element construït serà estable, resistent, pla i aplomat. 
 
No s'han d'emprar els blocs abans de 3 setmanes a partir de la seva fabricació. 
 
Els blocs es col·locaran a trenca-juntes i les filades seran horitzontals. Cada bloc d'una de 
filada cobrirà els de la filada inferior almenys en 12,5 cm. 
 
La paret estarà formada per peces senceres, excepte les singularitats, on hi pot haver peces 
de mig bloc. 
 
Les juntes horitzontals estaran plenes i anivellades. 
 
En els encontres amb el forjat, es deixarà un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell, que 
una vegada l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
executat la paret, s'omplirà amb morter. 
 
La unió amb altres parets es realitzarà amb elements auxiliars d'acord amb l'especificat en la 
Documentació Tècnica. 
 
Es realitzarà juntes de control a les cantonades. 
 
En el cas que s'utilitzi formigó per omplir els blocs, la mida màxima de l'àrid utilitzat no serà 
major de 25 mm i la resistència a compressió d'aquest ha de ser igual a la dels blocs. 
 
L'espessor de les juntes horitzontals serà de 0,6 cm. i el de les verticals menor o igual a 1,2 
cm. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Replanteig d'eixos extrems: ±20 mm 
- Altura: ±15 mm / 3m i ±25 mm total 
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- Aplomat: ±10 mm / 3m i ±30 mm total 
- Espessor juntes horitzontals: ±2 mm  
- Espessor juntes verticals: ±2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre o forjat: ±5 mm 
 
L'obra s'aixecarà, si és possible, per filades senceres. 
 
Els blocs s'hauran d'humitejar abans de la seva col·locació a les zones de juntes i també si 
s'omplen de formigó, a fi que no absorbeixin l'aigua d'aquest. En el cas en el qual el bloc 
contingui additiu hidrofugant, no s'humitejarà. 
 
Es treballarà a una temperatura compresa entre + 5ºC i + 40ºC, i sense pluges si la paret és 
exterior. 
 
El procés d'execució comprendrà les següents operacions: 
 
- Replanteig dels murs 
- Col·locació i aplomat de mires a les cantonades 
- Marcat de les filades en les mires i estesa de fils entre aquestes 
- Col·locació dels blocs per filades senceres, si és possible 
- Repàs de juntes i netedat del parament 
- Regat i curat 
 
Les precaucions posteriors a tenir en compte són: 
 
- Protecció de l'obra al moment d’esser executada davant la pluja, gelades i temperatures 
elevades. 
- Protecció de l'estabilitat del mur davant accions horitzontals. 
- Protecció permanent davant cops, frecs, esquitxades de morter o pintura, etc. 
 
La normativa de compliment obligat serà la NTE-EFB-74. Norma Tecnològica de l'Edificació. 
Estructures. Fàbrica de blocs. 
 
ENFOSCAT  
 
Els enfoscats són revestiments continus realitzats amb morter de ciment en interiors i 
exteriors de fàbrica de maó, maçoneria o de formigó, de dos centímetres (2 cm) d'espessor 
mínima. 
 
No són aptes per a enfoscar, les superfícies de guix, ni les superfícies realitzades amb 
materials de resistència anàloga o inferior al guix. 
 
Es respectaran les juntes estructurals de l'edifici. 
 
En enfoscats exteriors vistos es farà en requadres de costat no major de tres metres (3 m) 
per evitar clivellats. 
 
Quan l'espessor del enfoscat sigui superior a vint mil·límetres (20 mm) es realitzarà per 
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capes successives sense superar aquesta espessor. 
 
El suport haurà de presentar una superfície neta i rugosa. 
 
Per a enfoscar sobre superfícies llises de formigó és necessari crear rugositats a la superfície 
per picat, amb retardadors superficials d'enduriment o col·locant sobre ella un filat. 
 
En estructures d'acer que hagin d'anar enfoscades es folraran prèviament amb peces 
ceràmiques o de ciment. 
 
Abans d'estendre el morter es prepararà el parament sobre el qual hagi d'aplicar-se. Si el 
parament és de paredat es rascaran profundament les juntes, introduint en els buits que 
resultin pedres de petites dimensions preses amb morter de la mateixa espècie que aquell 
amb què estigui construïda la maçoneria, procurant que aquest nou morter no cobreixi la 
superfície anterior de les peces. Si els paredats no presentessin suficient aspresa es picaran 
per augmentar-la. 
 
Si el parament és de fàbrica de maó es rascaran les juntes. 
 
En les juntes de parament vertical i sostre s’enfoscarà el sostre en primer lloc. 
 
En tots els casos es netejaran bé de pols els paraments i es rentaran, havent de ser humida 
la superfície de la fàbrica abans d'estendre el morter. La fàbrica ha d'estar en el seu interior 
perfectament seca. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Planor: ±5 mm/m 
- Aplomat en parament vertical: ±10 mm 
- Anivellat en parament horitzontal: ±10 mm 
- Espessor: ±2 mm 
 
Preparada la superfície es llançarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà 
de la plana, evitant llançar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. Així s'estendrà 
una capa que s'anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca, per al qual es recollirà 
amb el cant de la plana el morter necessari per uniformar l'espessor. La barreja així recollida 
es tornarà a estendre sobre el revestiment tou encara, continuant així fins que la part sobre la 
qual hagi operat tingui convenient homogeneïtat. En emprendre la nova operació haurà forjat 
la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar la junta d'unió abans de 
llançar sobre ella les primeres planes de morter. 
 
A fi d'evitar la formació de fulls o d'escames en els enfoscats, es prohibirà el brunyit de la 
superfície amb paleta o plana metàl·lica, que només s'emprarà per estendre el morter, 
excepte en el cas de blanquejats brunyits. 
 
Abans de l'execució del enfoscat es comprovarà que s'han tapat els desperfectes que 
pogués tenir el suport utilitzant el mateix tipus de morter que per al enfoscat i s'ha endurit el 
morter o formigó del suport a revestir. 
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Durant l'execució del enfoscat es prendran les següents precaucions: 
 
- Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es vagi a necessitar. No es podrà 
afegir aigua al morter després de seu pastat. 
- S'humitejarà el suport prèviament net. 
- En temps de gelades se suspendrà l'execució i es comprovarà la part enfoscada en 
reprendre els treballs. 
- En temps plujós se suspendrà l'execució quan el parament no estigui protegit i es cobrirà la 
superfície amb lones o plàstics. 
 
Després de l'execució del enfoscat es prendran les següents precaucions: 
 
- Una vegada transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució es mantindrà 
humida la superfície enfoscada fins que el morter s'hagi endurit. 
- No es fixaran elements sobre l'enfoscat fins que s'hagi endurit i no abans de set dies (7). 
 
Abans del final d'enduriment l'enfoscat admet els següents acabats: 
 
- Rugós: N'hi haurà prou amb l'acabat que doni el pas de regla. 
- Fratassat: Es passarà sobre la superfície, encara fresca, el fratàs mullat en aigua fins a 
aconseguir que aquesta quedi plana. En exteriors quan vagi en parts, la profunditat de la 
nafra serà de cinc mil·límetres (5 mm). 
- Brunyit: Sobre la superfície encara no endurida s'aplicarà amb plana una pasta de ciment 
tapant porus i irregularitats fins a aconseguir una superfície llisa. 
 
Els controls a realitzar són: 
 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant que la superfície és neta i 
humitejada. 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant que la dosificació del morter 
s'ajusta a l'especificat. 
- Un control cada cent metres quadrats (100 m2), comprovant les toleràncies d'execució. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- NTE-RPE-74. Norma Tecnològica de l'Edificació. Revestiment de paraments Enfoscats. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
 
REVOC 
 
Són revestiments continus per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de 
ciment, de sis (6) a deu mil·límetres (10 mm) d'espessor aplicada sobre un enfoscat. 
 
Es divideixen en dues classes: 
 
Revoc petri és el revoco realitzat amb morter de ciment i sorra procedent de la trituració de 
roques i eliminada la lletada superficial fins a descobrir l'àrid a fi de donar al parament 
l'aspecte de la pedra que es vol imitar. 
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Revoc a la tirolesa és el revoco de morter de ciment que s'executa llançant una massa d'àrid 
de tres (3) a deu mil·límetres (10 mm) embolicat en lletada de ciment, sobre una capa de 
morter fresc prèviament col·locada amb fratàs, de manera que els grans quedin incrustats i 
sortints, obtenint així una superfície molt rugosa. 
 
Prèviament al revoco s'hauran rebut els cèrcols de portes i finestres, baixants, canalitzacions 
i altres elements fixats als paraments. 
 
Es comprovarà que el morter del enfoscat sobre el qual es revocarà s'ha endurit. 
 
Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es vagi a necessitar, evitant el rebatut i 
l'addició posterior d'aigua. Abans de confeccionar un nou morter es netejaran els estris de 
pastat. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Planor: ±5 mm/m 
- Aplomat: ±10 mm 
- Espessor: ±1 mm 
 
Se suspendrà l'execució del revoco quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus 
centígrads (0ºC). 
 
En temps extremadament sec o calorós, quan la temperatura sigui superior a trenta graus 
centígrads (30ºC) a l'ombra, se suspendrà l'execució del revoc. 
 
Així mateix, en temps plujós se suspendrà l'execució quan el parament no estigui protegit i es 
cobrirà la superfície revocada amb lones o plàstics. 
 
S'evitaran els cops o vibracions que puguin afectar el morter durant el seu període 
d'enduriment. 
 
En cap cas no es permetran els assecatges artificials. 
 
Una vegada transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) de la seva execució es mantindrà 
humida la superfície revocada amb morter de ciment fins que s'hagi endurit. 
 
Una vegada neteja i humitejada la superfície del enfoscat sobre el qual es revocarà s'aplicarà 
amb la plana el morter, començant per la part superior del parament. 
 
L'espessor total del revoco no serà inferior a vuit mil·límetres (8 mm). 
 
Admet els següents tipus d'acabat: 
 
- Picat: es passa la plana estrenyent fortament per eliminar els porus de la superfície i quan 
el morter comença a endurir es procedeix al rentat amb brotxa i aigua fins a treure la lletada 
de ciment, quedant els grans de l'àrid a la superfície. Quan la superfície així tractada està 
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endurida, es pot començar el picat amb cisell o bujarda, expulsant posteriorment la sorra 
solta. 
 
- Raspat: sobre la superfície encara no endurida, es procedirà a la raspadura amb una 
rasqueta metàl·lica aplicant-la normalment al parament, expulsant posteriorment la sorra 
solta. 
 
Els controls a realitzar seran els mateixos que els aplicats al enfoscat. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- NTE-RPR-76. Norma Tecnològica de l'Edificació. Revestiment de paraments. Revocs. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
 
ENRAJOLATS 
 
Reben el nom d'enrajolats els xapats o revestiments de paraments interiors verticals amb 
peces ceràmiques de diferents tipus, rebudes amb morter o pasta adhesiva. 
 
L'enrajolat estarà compost per peces llises i les corresponents i necessàries especials i de 
cant rom, i s'asseurà de manera que la superfície quedi uniforme i unida, sense guerxesa ni 
deformació, a junta seguida, formant les juntes línia recta en tots els sentits sense 
trencaments ni caigudes. 
 
No presentarà peces clivellades, trencades, escantonades ni tacades. 
 
El color i la textura seran uniformes a tota la superfície. 
 
Les peces quedaran bé adherides al suport amb la planor i plomada previstos. 
 
Es respectaran les juntes estructurals. 
 
Les seves característiques principals són: 
 
- Amplada de les juntes: 1 mm 
- Distància entre juntes de dilatació: 8 m. 
- Amplada juntes de dilatació: 6 mm 
- Espessor del morter de base: 10 -15 mm 
- Espessor de l'adhesiu: 2 -3 mm 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Planor: ±2 mm / 2 m 
- Amplada de juntes: ±0,5 mm 
- Paral·lelisme entre juntes: ±1 mm / 1 m 
 
Les peces ceràmiques se submergiran prèviament en aigua a saturació, havent d'orejar-se a 
l’ombra dotze hores (12 h) com a mínim, abans de la seva col·locació. 
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Es barrejarà les peces de caixes diferents per evitar diferències de tonalitat. 
 
L'enrajolat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar aquest. 
 
Sobre tota la cara posterior de la peça ceràmica s'estendrà morter de consistència seca amb 
espessor mínima d'un centímetre (1 cm) o l'adhesiu segons el cas, seguint les instruccions 
del fabricant. S'ajustarà a cop, omplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. 
 
S'estendrà lletada de ciment blanc en reajuntat de l'enrajolat al cap de 24 hores. Les peces 
ceràmiques es netejaran amb fregall sec dotze hores (12 h) després. 
 
L'enrajolat podrà fixar-se amb adhesiu de resines sintètiques directament als paraments de 
formigó, sense picar la superfície, però netejant prèviament els paraments. 
 
Immediatament després d'acabat l'enrajolat s'hauran de netejar totes la superfícies vistes 
amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant totes les restes de morter amb espàtula de 
fusta sense ratllar el vidratge. 
 
Els trepants que es realitzin a la rajola per a passos de canonades tindran un diàmetre d'un 
centímetre (1 cm), major que el diàmetre d'aquestes. 
 
Els talls i trepants es faran mecànicament amb instruments adequats. Sempre que sigui 
possible els talls es realitzaran en els extrems dels paraments. 
 
Si l'enrajolat es realitza amb morter de ciment els controls a realitzar seran els següents: 
 
- Un control per cada trenta metres quadrats (30 m2), comprovant que l'espessor del morter 
no té variacions superiors a un centímetre (1 cm). 
- Un control per cada trenta metres quadrats (30 m2), comprovant el paral·lelisme de juntes. 
- Un control d'un parament per local, comprovant la planor de l'enrajolat. 
 
Per a l'enrajolat fixat amb adhesiu són: 
 
- Paral·lelisme de juntes i planor de l'enrajolat. 
- Un control per cada trenta metres quadrats (30 m2), comprovant que l'adhesiu és conforme 
a l'especificat. 
- Un control, comprovant que la humitat del parament no sigui superior al tres per cent (3%). 
 
Normativa de compliment obligat 
 
- NTE-RPA-73. Norma Tecnològica de l'Edificació. Revestiment de paraments. Enrajolats. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 1962 
- Norma UNE 67-087-92. Rajoles ceràmiques per a terres i parets. Definicions. Classificació, 
característiques i marcat. 
- Norma UNE 67-098-92. Rajoles ceràmiques. Determinació de les característiques 
dimensionals i l'aspecte superficial. 
- Norma UNE 67-099-92. Rajoles ceràmiques. Determinació de l'absorció d'aigua. 
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- Norma UNE 67-100-92. Rajoles ceràmiques. Determinació de la resistència a flexió. 
 
XAPATS DE PEDRA 
 
Són els realitzats amb peces de pedra natural o artificial, fixades amb morter i/o elements 
metàl·lics. 
 
El revestiment no presentarà peces trencades, clivellades, ni no tacades. 
 
El color i la textura seran uniformes a tota la superfície. 
 
Les peces hauran de quedar bé adherides al suport, formant una superfície plana i 
aplomada. 
 
Es respectaran les juntes estructurals. 
 
Les juntes s'ompliran amb ciment blanc i eventualment colorants. 
  
Les fusteries, baranes i tots els elements de subjecció aniran fixats sobre el suport mai sobre 
el revestiment. 
 
Les dimensions de les peces seran les especificades en la documentació tècnica del 
Projecte, igual com seu acabat superficial, podent ser aquest: serrat, polit i abrillantat, toscat i 
flamejat. 
 
La col·locació amb elements de fixació es farà mitjançant ganxos o platines d'acer inoxidable, 
portant dos separadors de policlorur de vinil en la junta horitzontal. 
 
Les seves característiques principals són: 
 
Espessor mínima de les peces: 30 mm 
Morter d'unió: 1:3 
Nombre de ganxos per peça: 2 
Separació entre fixacions: 80 cm 
Penetració de la fixació en el suport: 3,5 cm 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
Planor: ±2 mm / 2 m 
- Caiguda: ±2 mm / 2m 
 
Els paraments d'aplicació seran sanejats, nets i humits, i hauran de tenir la suficient 
resistència per suportar el pes d'aquest. 
 
L'execució comprèn les següents operacions: 
 
- Preparació del suport 
- Replanteig de les peces 
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- Col·locació de les peces 
- Farcit de les juntes 
- Netejat del parament 
 
El revestiment de paraments es pot realitzar amb junta oberta o amb junta tancada.  
 
FALS SOSTRE 
 
És el realitzat amb reixeta metàl·lica formada per platines o tubs, de quadrícula definida en la 
Documentació Tècnica del Projecte, suportat per entramat metàl·lic penjat del forjat 
mitjançant barnilla roscada i suport cargolat a peces especials, perfectament desmuntable i 
modulat en trams màxims d'un metre (1 m). 
 
El conjunt acabat serà estable i indeformable. 
 
Al revestiment acabat no hi haurà peces deformades, tacades o amb defectes al seu 
recobriment. 
 
Llevat d'especificació en contra de l'acabat de tots els elements serà galvanitzat a cop calent. 
 
Se situarà en el nivell que indiqui la documentació tècnica del Projecte. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
- Planor: ±4 mm / 2 m 
- Nivell: ±10 mm 
- Alineació dels perfils: ±2 mm / 2 m 
 
L'execució comprendrà les operacions següents: 
 
- Replanteig dels eixos de l'entramat de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals de lliurament als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. 
- Col·locació dels mòduls. 
 
Els perfils constitutius de l'entramat seran del mateix material que les platines o tubs que 
conformen la relliga. 
 
La col·locació dels mòduls s'iniciarà sempre pel perímetre. 
 
Es col·locaran els punts de fixació suficients perquè la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida, complint-se: 
 
- Separació entre punts de suspensió: 1250 mm 
- Fletxa màxima dels perfils: 1/360 de la llum 
 
Es deixaran els buits necessaris per a la col·locació de lluminàries o altres elements. 
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La normativa de compliment obligat serà la NTE-RTP/73. Norma Tecnològica de l'Edificació. 
Revestiment de sostres de plaques. 
 
AÏLLAMENT 
 
És el format amb planxes de poliestirè col·locades amb morter, adhesiu o emulsió 
bituminosa, o fixades mecànicament. 
 
El suport sobre el qual es col·loquin les planxes, no ha de tenir irregularitats que puguin 
perforar aquestes. 
 
Quedarà ben adherit al suport i tindrà un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
Les planxes col·locades amb morter, adhesiu o emulsió bituminosa, aniran a límit i a 
trencajuntes, havent de tenir els cants preparats. 
 
A les planxes col·locades mitjançant fixacions mecàniques, la distància entre elles no serà 
major de 70 cm 
 
El procés d'execució comprendrà les següents operacions: 
 
- Netedat i preparació del suport 
- Preparació i talls de les planxes 
- Col·locació de les planxes. 
   
El suport estarà net i amb un grau d'humitat menor o igual al 10%. 
 
Si les planxes es col·loquen amb adhesiu, el suport serà lliure de pols, greix, olis o altres 
matèries. 
 
L'aïllament col·locat es protegirà de cops, pressions o altres accions que el puguin alterar. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- NBE-CT/79. Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions tèrmiques als edificis 
- UNE 53-217-74. Inflamabilitat de les escumes i làmines de plàstic 
- UNE-53-310-87. Plàstics. Planxes de materials cel·lulars de poliestirè utilitzades com 
aïllants tèrmics en habitacles i en instal·lacions isotèrmiques i frigorífiques. Característiques i 
mètodes d'assaig. 
 
ENVIDRIAMENTS AMB VIDRES LAMINARS 
 
És el realitzat amb vidre laminar, allotjat en galces sobre fusta, acer, alumini o PVC. 
 
El vidre s'haurà de col·locar de tal manera que en cap cas no pugui sofrir esforços deguts a 
contraccions o dilatacions del propi vidre o dels bastidors que l'emmarquen o a deformacions 
previsibles de l'assentament de l'obra. 
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A tal efecte, els vidres es tallaran de manera que entre ells i la fusteria o buit, on han d'anar 
col·locats, quedi una folgança mínima de tres mil·límetres (3 mm) en cada un dels costats. 
Tan sol en el cas de la col·locació amb perfils de neoprè, la folgança es pot reduir fins a 2 
mm 
 
Els bastidors, fixos o practicables, hauran de ser capaços de suportar sense deformacions el 
pes dels vidres que reben, no havent de superar la fletxa admissible en la fusteria 1/300 de la 
longitud. 
 
S'evitarà el contacte directe del vidre amb parts metàl·liques, formigó o amb altres vidres. 
 
Tots els materials utilitzats seran compatibles entre si. 
 
Quedarà bé fixat al seu emplaçament. 
 
La col·locació de l'envidriament pot ser amb ribet clavat o amb perfils conformats de neoprè. 
 
L'execució comprendrà les operacions següents: 
 
- Netedat dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en tot el perímetre 
- Col·locació de les falques de suport 
- Col·locació del full de vidre al marc 
- Aplicació d'una segona capa de màstic, omplint l'espai entre el vidre i el galce. 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat de màstic i netedat final 
 
En el cas de col·locació amb perfils conformats de neoprè les operacions es redueixen a: 
 
- Netedat dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre del full de vidre 
- Col·locació del full de vidre al marc 
 
Les falques en la col·locació amb ribet clavat es col·locaran en les proximitats de les 
cantonades de la fusteria a 1/10 de la seva longitud. La longitud de les falques estarà d'acord 
amb la superfície del vidre, la seva amplada seran 3 mm més de l'espessor del vidre i la seva 
espessor estarà en relació amb la folgança perimetral. 
 
La manipulació de vidres de superfície superior a dos mengi cinc metres quadrats (2,5 m2) 
s'efectuarà amb corretges i ventoses, mantenint-los sempre en posició vertical, utilitzant 
casc, calçat amb solgui no perforable pel vidre i guants que protegeixin fins a les nines. 
 
La col·locació es farà sempre que sigui possible des de l'interior de l'edifici. Quan s'hagi 
d'efectuar des de l'exterior, es disposarà d'una plataforma de treball protegida per barana. 
 
Fins i tot seu rebut definitiu, s'assegurarà l'estabilitat dels vidres amb mitjans auxiliars. 
 
Els fragments de vidres, procedents de ruptures es recolliran el més aviat possible en 
recipients destinats a aquest final i es transportaran a abocador reduint al mínim la seva 
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manipulació. 
 
La massilla per al segellament dels envidriaments, haurà de ser compatible amb els altres 
elements que formen el conjunt envidriat. S'aplicarà sobre superfícies seques i exemptes de 
pols i greix. Garantirà l'estanquitat a l'aigua i a l'aire i tindrà l'enduriment apropiat que 
determini les seves especificacions particulars. 
 
Durant l'execució es realitzaran un control per cada cinquanta (50) envidriaments o fracció, 
comprovant si les falques i ribet clavat estan col·locats correctament, i si a la massilla 
existeixen discontinuïtats o clivellat. 
 
Es realitzaran els següents assaigs escollint a l'atzar dos (2) fulls de vidre per cada cent 
(100) fulls rebuts en obra. 
 
- Planor: UNE 43-009-53 
- Resistència a l'atac alcalí: UNE 43-705-76 
- Resistència a l'àcid clorhídric: UNE 43-706-75 
- Resistència a la flexió: DIN 52.303 
- Resistència al impacte: UNE 43-017-57 i 43-019-53 
- Resistència a la ruptura: UNE 43-018-53 
- Grau d'adherència de les capes: DIN 53151 
- Assaig en boira salina: ASTM B117 
- Assaig al vapor d'aigua: DIN 50017 
 
La normativa de compliment obligat serà la Norma UNE 85-222-85. Finestres. Envidriament i 
mètodes de muntatge. 
 
MIRALLS 
 
És la col·locació de miralls adherits sobre taulers de fusta o fixats mecànicament sobre el 
parament. 
 
Estarà col·locat de manera que no sofreixi esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
 
El suport quedarà pla i estarà ben aplomat. 
 
Col·locat el mirall no presentarà guixades, núvols, aigües, vetes, o altres defectes 
superficials, ni a la cara vista ni en la posterior. 
 
Les seves cares seran planes i tallades amb netedat, no presentant aspreses, talls o 
ondulacions a les vores. 
 
Si el mirall va col·locat amb adhesiu, aquest no contindrà àcids lliures que puguin alterar la 
pintura del mirall. 
 
Si el mirall va fixat mecànicament, la distància de les subjeccions al perímetre serà com a 
mínim de 5 cm i els elements de subjecció portaran una làmina elàstica per impedir el 
contacte directe amb el mirall. 
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La distància mínima entre miralls serà d'1 mm 
 
L'execució comprendrà les següents operacions: 
 
- Netedat i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu o Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall 
- Netejat final 
 
Per segellar els miralls que van sobre la paret s'utilitzarà massilla de cautxú de silicona, 
havent d'haver-hi les superfícies a segellar netes, seques i exemptes de greix. Si és 
necessari s'emprarà dissolvents per obtenir una netedat adequada. 
 
Per aconseguir una perfecta fixació, s'aplicarà prèviament una imprimació a base de resina 
de silicona aplicada amb pinzell, formant una capa fina i contínua. 
 
Els cartutxos de silicona s'emmagatzemaran en llocs frescos i secs i es rebutjaran els que 
tinguin mes de nou mesos des de la seva fabricació. 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PINTURES 
 
Són les aplicacions de recobriments de pintura sobre superfícies de materials, diversos, 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
 
El revestiment no presentarà borses, despenjats, fissures ni altres defectes. 
 
Tindrà un color, brillantor i textura uniforme. 
 
S'evitaran els treballs que desprenen pols a prop de l'àrea a pintar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 
 
Les superfícies d'aplicació seran netes, exemptes de pols, taques i greix. 
 
No es pintarà sobre suports molt freds o molt calents. 
 
No s'admetrà la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
El sistema d'aplicació de la pintura s'escollirà en funció de les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la Direcció Facultativa. 
 
El procés d'execució comprèn les següents operacions: 
 
- Preparació de la superfície a pintar. 
- Aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat. 
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No es treballarà, amb temperatures inferiors a 5è C, ni superiors, a 30è C, tampoc amb una 
humitat relativa de l'aire major del 60%, amb una velocitat del vent major de 50 km/h. o amb 
pluja. 
 
Si una vegada pintat es donen aquestes condicions, es revisarà l'executat i es refaran les 
parts afectades. 
 
A continuació s'analitzen les condicions d'execució de les diferents pintures: 
 
- Pintures sobre superfícies de ciment i guix. 
 
La superfície no tindrà fissures, ni parts soltes. 
 
El suport serà prou endurit i sec per poder garantir l'adherència. 
 
El temps mínim d'assecatge de les superfícies de ciment per poder aplicar pintures és d'un 
mes en hivern i dues setmanes a l'estiu. 
 
El temps mínim d'assecatge de les superfícies de guix per poder aplicar pintures és de tres 
mesos al hivern i d'un mes a l'estiu. 
 
En qualsevol cas la humitat del suport serà inferior al 6%. 
 
S'aplicarà una capa d'imprimació i dos d'acabat amb una espessor mínim total de pel·lícula 
seca de 150 micres. 
 
- Pintures anticorrosives. 
 
S'aplicaran sobre superfícies metàl·liques, prèvia netedat de la seva superfície a base de 
vessat abrasiu de grau Sa 2,5 o Sa 2. 
 
Es donaran dues capes amb una espessor mínim total de 75 micres de pel·lícula seca. 
 
La segona capa es tenyirà lleugerament amb la pintura d'acabat. 
 
- Pintures sobre superfícies metàl·liques 
 
Després de l'aplicació de les dues capes d'imprimació antioxidant, es donaran les dues 
capes d'acabat, cada una amb una espessor mínima de 50 micres de pel·lícula seca. 
 
- Pintures intumescents 
 
Les superfícies metàl·liques se sotmetran a un agranallat o netejat amb raig de sorra fins i tot 
acabat SA 2 1/2. 
 
Posteriorment es procedirà a l'aplicació d'un tractament anticorrosiu, amb espessor seca de 
50 micres. 
 
L'aplicació pot aconseguir brotxa, rodet o pistola aerogràfica (sistema airless dipòsit sota 
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pressió), estenent l'espessor necessària per aconseguir el grau de protecció especificat en la 
Documentació Tècnica, que en cap cas serà inferior a 400 micres. 
 
És absolutament necessari impedir que el sistema intumescent entre en contacte amb l'aigua 
tant durant la seva aplicació, com una vegada es trobi sec. 
 
La presència contínua de l'aigua a la pel·lícula de pintura, produeix la pèrdua d'adherència i 
la deformació de la pel·lícula amb l'aparició d'arrugues i esquerdes. 
 
El lloc d'aplicació haurà d'estar cobert de l'aigua de pluja. 
 
Si el producte aplicat està destinat a ubicar-se a la intempèrie, o bé en zones interiors 
susceptibles de suportar condensacions, serà imprescindible la protecció del sistema 
intumescent, aplicant dues capes creuades d'esmalt, amb una espessor seca mínima de 30 
micres. 
 
- Pintures Oxirón, Oxifer o similar 
 
En superfícies noves es netejarà la superfície a base de vessat abrasiu de grau Sa 2,5 o Sa 
2, o en el seu defecte raspallat manual - mecànic segons Norma ISO 8501.1 : 1988/SIS 05 
5900. 
 
La temperatura del suport, ha de ser superior en 3 C a la del punt de rosada. 
 
Es donarà una capa d'imprimació anticorrosiva alcídica amb espessor seca de 50 micres. 
 
Finalment s'aplicarà la capa d'esmalt removent bé a l'envàs abans i durant la seva utilització, 
amb unes espessors recomanades humides de 75 a 120 micres i seques de 35 a 70 micres. 
 
En superfícies ja pintades, si les velles pintures estan en bon estat, si caldrà rentar i polir-se 
fins a matisar i després s'aplicarà directament l'esmalt, altrament caldrà eliminar-les per 
complet i procedir com en superfície nova. 
 
El sistema d'aplicació pot ser amb brotxa, rodet o pistola aerogràfica. Per a pistola s'afegirà 
diluent (aiguarràs o xilè) en un 5% màxim, el broquet serà d'acer widia de 4 mm i la pressió 
de 3 atmosferes. 
 
- Pintura antioxidant 
 
Prèviament mitjançant polit o amb l'ajuda d'un raspall metàl·lic, s'hauran d'eliminar les 
partícules soltes de rovell i pintura vella, aplicant directament sobre el rovell mitjançant rodet, 
brotxa o pistola. 
 
Es donaran dues mans amb una espessor mínima de 100 micres de pel·lícula seca. 
 
La segona mà es donarà com a mínim als 30 minuts d'haver aplicat la primera i com a màxim 
a les 4 hores, ja que a partir d'aquest període de temps s'inicia una etapa de curació que 
finalitza al cap de 6 setmanes, durant les quals no poden aplicar-se capes addicionals. 
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La pintura seca no és tòxica ja que no conté ni crom ni plom. 
 
Permet pintar en superfícies que no siguin perfectament llises i una vegada seca repel·leix la 
brutícia i l'aigua. 
 
A causa de les seves característiques antioxidants i decoratives, és idònia per a la pintada 
d'estructures de ferro i acer tant en exteriors com en interiors, tals com: Bigues, reixes, 
maquinària, fanals, dipòsits industrials, etc. 
 
No es vaig poder usar directament sobre superfícies galvanitzades, zenc o alumini. 
 
- Tractament superficial antigrafit permanent 
 
En primer lloc s'efectuaran proves abans de procedir a l'aplicació definitiva, a fi de poder 
validar el producte. 
 
Es procedirà a la netedat i assecatge de la superfície a tractar. 
 
S'aplicarà una primera capa de fixació en cas de superfícies poc absorbents, adaptada a la 
naturalesa de les superfícies i a la capa d'acabat, a fi de millorar l'adherència de les 
posteriors capes a aplicar. 
 
Una segona capa de pintura antigrafit, transparent o de color, brillant i una tercera capa, 
transparent o de color, mat o brillant. 
 
Entre l'aplicació de les capes s'haurà de deixar transcórrer un temps mínim d'assecatge. 
 
En qualsevol cas i independentment del suport a tractar, el gruix final no serà inferior a 75 
micres. 
 
Una vegada executada la unitat es comprovarà l'aspecte del parament tractat, rebutjant 
aquelles que presentin taques, eflorescències, etc. 
 
La normativa de compliment obligat serà la norma UNE 48-069-61. Aplicació de Pintures i 
vernissos. 
  
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els elements estructurals i constructius han de tenir la resistència i estabilitat al foc 
definida en la Documentació Tècnica. 
 
En cas de no haver-hi aquestes explícitament definides, s'entendrà que han de complir amb 
l'establert en la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI-96. Condicions de Protecció Contra 
Incendis als Edificis. 
 
Per assolir els graus de protecció requerits se seguirà l'establert en la documentació tècnica, 
o en la seva absència aquells daus per l'Apèndix 1 de la Norma Bàsica NBE-CPI-96, que 
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hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
Els recobriments de protecció d'elements constructius, seran mesurats i seran abonats 
d'acord amb el que per a ells figuri en aquest Plec. 
 
CENTRALETA DE CONTROL 
 
 La unitat constarà de central d'alarma d'incendis microprocessada de zones en versió base i 
ampliable en mòduls o similar, transmissor telefònic bidireccional multiformat, font 
d'alimentació i 2 bateries de 12 V 6,5 A, així com material d'interconnexió entre els equips 
citats. 
 
Tots els elements de la unitat, la central, els mòduls d'expansió, així com la font 
d'alimentació, s'instal·laran al lloc de recepció, integrant-la al marc. Totes les connexions a la 
central es realitzaran de manera que els cables quedin ocults pel plafó frontal del lloc de 
recepció. 
 
Per al conjunt de la instal·lació es realitzarà una inspecció visual i es comprovarà l'aspecte 
que presenten els equips. 
 
Es verificarà el correcte funcionament de tots els components de la instal·lació realitzant les 
proves des de diferents punts de la zona d'escombrada amb cada un dels detectors de 
moviment. 
 
Es verificarà la correcta programació de tots els codis d'activació i desactivació del sistema, 
així com el registre d'incidències. 
 
El sistema de detecció d'incendis s'utilitzarà per a la ràpida informació d'ocurrència d'una 
situació de foc, produint-se l'avís del mateix quan estigui en estat incipient, i per tant sigui 
més fàcilment controlable. 
 
Estarà format, bàsicament, per una Central de Detecció, a la qual es connectaran els equips 
detectors corresponents, així com botons d'alarma accionats manualment. 
 
Es col·locarà a més a més detecció d'incendis en totes les sales , així com els botons 
manuals d'accionament.  
 
El cablatge de tots els equips es realitzarà amb cables de característiques donades en la 
descripció dels connectors de BT, disposant-lo per canals independents o pels de 
comunicacions, si és que existeixen. Es cuidarà que les pantalles dels cables tinguin 
continuïtat a tot el seu recorregut, i que es connectin a massa o terra únicament en un punt. 
 
Normativa de compliment obligat: 
  
- Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI-96. Condicions de Protecció Contra Incendis als 
Edificis. 
- Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Ministeri d'Indústria i Energia. 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre. 
- Decret 241/1.994, de 26 de Juliol, sobre condicions urbanístiques i de protecció contra 
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incendis als edificis de la Presidència de la Generalitat. 
- Ordenança sobre Condicions de protecció contra incendis en els Edificis del Ajuntament de 
Barcelona. 
- Norma UNE 23-007-90 1: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 1: Introducció. 
- Norma UNE 23-007-82 2: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 2: Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i senyalització. 
- Norma UNE 23-007-82 4: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 4: Subministrament d'energia. 
- Norma UNE 23-007-90 5: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals que contenen un element estàtic. 
- Norma UNE 23-007-93 6: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 6: Detectors tèrmics. Detectors termo velocímetres puntuals sense element estàtic. 
- Norma UNE 23-007-93 7: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 7: Detectors puntuals de fums. Detectors que funcionen segons el principi de difusió o 
transmissió de la llum o d'ionització. 
- Norma UNE 23-007-93 8: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 8: Detectors de calor amb llindars de temperatures elevats. 
- Norma UNE 23-007-93 9: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 9: Assaigs de sensibilitat davant de llars tipus. 
- UNE 20-324-93: Classificació del grau de protecció proporcionat pels envoltants. 
- Regla Tècnica per a les instal·lacions de detecció automàtica d'incendis. R.T.3-DET. 
Cepreven. 1989 
 
SENSORS 
 
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació dels detectors. 
 
Tots els detectors, sigui el que  sigui el seu principi de funcionament, estaran compostes per 
dos parts: un element sensible (detector) i un element de connexió (sòcol) 
 
El primer s'acoblarà al segon per endoll i gir, sense necessitat que empri eina alguna. 
 
El sòcol estarà construït de tal manera que permetrà la seva fixació al sostre amb un mínim 
de dos cargols. 
 
El sòcol serà intercanviable per a tots els tipus de detector (iònic, òptic o termo velocimétric) 
sense necessitat de modificar la instal·lació. 
 
Els detectors seran per a instal·lació a dos fils i tensió de treball 15-30 V.c.c., havent de 
funcionar correctament entre els límits superior i inferior. 
 
En el cas de detectors convencionals, el sòcol o el detector disposaran d'un díode lluminós 
que en estat de repòs estarà pampallugant o bé apagat i quedarà encès permanentment 
quan el detector corresponent es trobi en estat d'alarma, podent identificar-lo així dins de la 
zona activada. 
 
Tots els detectors disposaran de protecció de polaritat i sobretensió. 
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Preferentment hauran d'estar llistats per U.L. i/o FM. En tot cas estaran certificats conforme a 
les Normes vigents per Organismes competents havent d'aportar documentació justificativa 
dels estàndards que compleixen i certificats corresponents, d'acord amb el R.D. 1942/1993. 
 
L'intèrval de temperatura de treball serà almenys, de -10ºC a 60ºC., amb una humitat relativa 
entre 10 i 95%. 
 
Els detectors no tindran cap peça mòbil o sotmesa a desgast i estaran preparats per al servei 
de cada alarma sin necessitat de manipulació. 
 
Els detectors portaran una peça de seguretat per unir-los al sòcol de forma fixa, de manera 
que si és accionat aquest segur no puguin ser separats si no és traient la peça amb una eina. 
  
Els detectors s'instal·laran en els punts indicats en els plànols 
 
Normativa de compliment obligat: 
  
- Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI-96. Condicions de Protecció Contra Incendis als 
Edificis. 
- Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Ministeri d'Indústria i Energia. 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre. 
- Decret 241/1.994, de 26 de Juliol, sobre condicions urbanístiques i de protecció contra 
incendis als edificis de la Presidència de la Generalitat. 
- Ordenança sobre Condicions de protecció contra incendis en els Edificis del Ajuntament de 
Barcelona. 
- Norma UNE 23-007-90 1: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 1: Introducció. 
- Norma UNE 23-007-82 2: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 2: Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i senyalització. 
- Norma UNE 23-007-82 4: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 4: Subministrament d'energia. 
- Norma UNE 23-007-90 5: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals que contenen un element estàtic. 
- Norma UNE 23-007-93 6: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 6: Detectors tèrmics. Detectors termo velocímetres puntuals sense element estàtic. 
- Norma UNE 23-007-93 7: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 7: Detectors puntuals de fums. Detectors que funcionen segons el principi de difusió o 
transmissió de la llum o d'ionització. 
- Norma UNE 23-007-93 8: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 8: Detectors de calor amb llindars de temperatures elevats. 
- Norma UNE 23-007-93 9: Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis. 
Part 9: Assaigs de sensibilitat davant de llars tipus. 
- UNE 20-324-93: Classificació del grau de protecció proporcionat pels envoltants. 
- Regla Tècnica per a les instal·lacions de detecció automàtica d'incendis. R.T.3-DET. 
Cepreven. 1989 
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POLSADORS D'ALARMA. 
 
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació de polsadors per a l'activació/desactivació de teclat. 
 
Els polsadors per a activació/desactivació d'alarma seran totalment compatible amb la central 
instal·lada, permetrà l'activació i la desactivació del sistema de detecció mitjançant 8 codis 
d'usuaris diferents. El teclat disposarà de 32 leds per a la identificació de la zona d'alarma. 
 
SIRENA D'ALARMA 
 
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació de la sirena d'alarma. 
 
Per a la connexió de la sirena s'instal·larà un relè inversor que mantindrà la bateria 
alimentada de forma permanent i en cas d'alarma realitzarà la commutació per alimentar 
l'alarma. 
 
La sirena s'instal·larà a la sala tècnica de manera que quedi perfectament visible i a una 
altura que garanteixi la seva no accessibilitat. 
 
Es verificarà la correcta transmissió del senyal de l'alarma des de la central corresponent. 
 
EXTINTORS D'INCENDIS 
 
Seran aparells que continguin un agent extintor, que pugui ser projectat i ser dirigit sobre el 
foc per mitjà d'una pressió interna, obtinguda per la compressió precisa permanent, per una 
reacció química o per l'alliberament d'un gas auxiliar. 
 
La seva situació es farà d'acord amb l'establert en NBE-CPI-96, col·locant-ne un cada 25 m 
com a màxim, de manera que calgui caminar 15 m o menys per assolir un extintor. 
 
Seran construïts per complir amb l'establert en la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AP5 del Reglament d'aparells a pressió. 
 
A més, en cada quart tècnic es disposarà d'un extintor. 
 
Els extintors situats en zones públiques es col·locaran en l'interior d'armaris metàl·lics tancats 
amb clau,con frontal de vidre que hagi de ser trencat per assolir l'extintor. 
 
En l'interior de cada armari es disposarà un extintor de pols seca polivalent de 12 kg amb 
eficàcies 21 A-21A-144B. 
 
Els extintors quedaran a una altura màxima de 1,70 m. del terra, i col·locats en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, excepte els de 20 kg que aniran sobre carro. 
 
Cada aparell portarà el segell del timbrat de l'organisme públic d'Indústria corresponent, 
havent de verificar el seu estat aparent cada tres mesos i procedint una vegada a l'any a 
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passar una inspecció de mantenidor autoritzat. Cada cinc anys hauran de ser retimbrats. 
 
Els extintors portaran una etiqueta amb la identificació del fabricant, el tipus de foc per al qual 
és indicat, la seva adequació a normes i les instruccions d'ús. 
 
El sistema d'accionament de descàrrega serà per percussió o perforació d'un diafragma, 
amb possibilitat de controlar la descàrrega amb una palanca, i disposant de broquet per 
dirigir el raig de sortida. 
 
L'equip estarà protegit contra la corrosió, aportant el fabricant documentació sobre el sistema 
emprat. 
 
La unió de la virolla i sondes estarà realitzada per soldadura de fusió, sent les juntes de 
tancament de qualitat suficient (neoprè , niló, etc.) 
 
Els extintors disposaran de entornpeu o base de suficient robustesa. 
 
Tot el material metàl·lic (extintors i armaris) estarà pintat amb el color vermell fosc habitual 
dels equips contra incendi. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions de Protecció Contra incendis als Edificis. NBE-
CPI-96 
- Reglament d'instal·lacions de Protecció Contra incendis. Ministeri d'Indústria i Energia. Reial 
Decret 1942/1993 de 5 de novembre. 
- Reglament d'Aparells a Pressió. 1979, i les correccions de 28 de juny 1979 i 24 de Gener 
de 1991. Ministeri d'Indústria i Energia. 
- Ordenança sobre Condicions de Protecció contra incendis en els Edificis del Ajuntament de 
Barcelona. 
- Regla Tècnica per a instal·lacions d'extintors mòbils R.T.2-EXT. Cepreven. 1990 
- Norma UNE 23-110-96 1. Extintors portàtils d'incendis. Part 1: Designació. Durada de 
funcionament. Llars tipus de les classes A i B. 
- Norma UNE 23-110-96 2. Extintors portàtils d'incendis. Part 2: Estanquitat. Assaig dielèctric. 
Assaig d'assentament. Disposicions especials. 
- Norma UNE 23-110-94 3. Extintors portàtils d'incendis. Part 3: Construcció, resistència a la 
pressió i assaigs mecànics. 
- Norma UNE 23-110-94 4. Extintors portàtils d'incendis. Part 4: Càrregues, llars mínimes 
exigibles. 
- Norma UNE 23-110-96 5. Extintors portàtils d'incendis. Part 5: Especificacions i assaigs 
complementaris. 
- Norma UNE 23-111-76. Extintors portàtils. Generalitats 
 
BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 
 
Es controlaran les dimensions de les BIEs simples així com la seva anivellació respecte del 
paviment i les unions de fàbrica. 
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Es facilitarà un plànol amb la seva distribució dem que la distància màxima entre BIES no 
sigui superior a 50 m, col·locant-les en la mesura del possible properes a les sortides. Per tal 
de facilitar la utilització de les mateixes l'alçada d'emplaçament no excedirà el 1.5 m des del 
terra. 
 
Les BIES portaran com a equipament una mànega de trama semirrígida de diàmetre interior 
de 25 o 45 mm, unida per un extrem mitjançant un ràcord a la boca de sortida i terminat per 
l'altre extrem en una llança de doble regulació que permeti la sortida de l'aigua n forma de 
raig o polvoritzada. 
 
Tot el conjunt es muntarà sobre un suport tipus devanera amb un carret que permeti 
conservar la mànega enrotllada, o en ziga-zaga. L'equip es completa amb una vàlvula de 
tancament que indiqui la pressió de la xarxa. 
 
Les arquetes de les BIES que ho requereixin seran de fàbrica de maó aparellat, assentat 
amb morter de ciment M40, enfosquides interiorment i com a coronació de la fàbrica, formigó 
en massa de resistència característica 100 kg/cm2 que servirà per a la tapa de foneria. 
 
Com a subbase de l'arqueta  es construirà una solera de 15 cm de formigó amb la mateixa 
resistència i sobre la solera daus per al recolzament de les canonades. 
 
A la BIE es col·locarà el colze d'accés, soldat amb brides de DN 80 mm subjecta a la nau i al 
ràcord, es col·locarà també un clau de 80 mm de diàmetre connectada al tub de l'escomesa i 
al colze. 
 
Normativa: 
 
- CTE. DB-SI. 
- Normatives específiques d'àmbit local en Protecció Contra Incendis. 
 
SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Seran elements dissenyats i col·locats per facilitar la localització dels elements de protecció 
contra incendis, així com perquè els usuaris puguin procedir a una ràpida evacuació en cas 
que fos necessari. 
 
Es col·locaran senyals d'evacuació indicatius de direcció del recorregut partint dels possibles 
punts d'evacuació fins un punt en el qual la sortida sigui visible, podent ser aquestes 
substituïdes per una tira contínua amb fletxes. 
 
En els punts en els quals hi hagi camins d'evacuació alternatius, es disposaran senyals 
indicant quin són els correctes i quin no. 
 
Els elements de protecció contra incendis que no siguin fàcilment localitzables seran 
senyalitzats també. 
 
En les escales que hagin de ser utilitzades per a evacuació es marcaran els esglaons de 
manera independent. 
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Les dimensions dels senyals seran les donades per les normes UNE 1-011-90, Sèrie A, i la 
seva mida es determinarà per la fórmula S ≥ L2 / 2000, amb S la superfície del senyal i L la 
distància màxima en la qual s'ha de veure. 
 
Els senyals es col·locaran per sobre de 1.70 m d'altura, de manera que siguin fàcilment 
visibles. Les tires contínues es col·locaran a 0.4 m del terra. 
 
La fixació dels senyals es realitzarà per pegat, quedant adossada de forma permanent al 
parament o material de base. 
 
La senyalització d'evacuació i contra incendis es coordinarà amb l'enllumenat d'emergència. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- Norma Bàsica de l'Edificació. NBE-CPI-96. Condicions de Protecció Contra Incendis als 
Edificis. 
- Normes UNE: 
23-033-81:Seguretat contra incendis. Senyalització. 
23-034-88: Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d'evacuació. 
81-501-81: Senyalització de seguretat als locals de treball. 
 
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  
 
CONDUCTES 
 
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació i proves dels conductes per a distribució de l'aire, definits en la 
documentació tècnica o autoritzats per la DO. 
 
Abans de procedir al muntatge dels conductes es realitzarà una inspecció ocular, 
comprovant que no tenen bonys ni perforacions o guixades que penetri la galvanització. 
 
Es comprovarà que es disposa de tots els accessoris de muntatge estipulats, així com els 
suports i elements d'encadellat i ancoratge necessaris. 
 
El traçat dels conductes s'ajustarà exactament a l'indicat en els plans, tret que la DO ho 
aprovi d'una altra manera. Els trams quedaran totalment llisos pel seu interior, amb totes les 
juntes d'unió acuradament realitzades i sense vorells interns. 
 
Els conductes, una vegada acabats d'instal·lar, hauran de quedar estancs i seran calafatats o 
soldats, si fos necessari per aconseguir-ho. 
 
Es realitzarà una prova de la instal·lació, verificant que la xarxa de conductes és lliure de 
sorolls, vibracions i brunzits de l'aire, fins i tot en funcionament a plena càrrega. 
 
Els conductes penjats del sostre es fixaran a suports ancorats al sostre que quedaran 
sensiblement verticals, per evitar que transmetin esforços horitzontals al conducte. 
 
Si la pressió interna de treball és ≤ 50 mm c.a, el suport s'unirà a les parets del conducte 
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amb cargols autoenroscants o amb rebladures. Per a pressions majors s'uniran els braços 
del suport per sota del conducte, mitjançant un angular sobre el qual recolzarà el conducte. 
La distància entre suports seran≤ 3 m 
 
El suport del tram vertical del conducte s'encastarà al parament. Si la pressió de treball del 
conducte són≤ 50 mm c.a., s'unirà a les parets del conducte amb cargols autoenroscants i 
per a pressions majors, mitjançant punts de soldadura. 
 
La distància màxima entre suports, per als trams verticals de conductes, serà de 8 m, per als 
conductes de fins 0,60 x 0,30 m2. Per a conductes de seccions superiors, la separació 
màxima admissible serà de 4 m 
 
 Els conductes circulars passaran pròxims al forjat i amb inclinació ascendent≥ 3%. 
 
Si els conductes van penjats del sostre, el tirant al sostre no es desviarà més de 10è 
respecte de la vertical. Els suports es col·locaran pròxims a les unions entre trams. 
 
La distància entre suports seran per a trams horitzontals de conducte ≤ 3,5 m. i per als trams 
verticals ≤8 m 
 
En les unions amb conductes d'obra el tub s'introduirà dins del conducte 2 cm.. Si el tub ha 
d'anar revestit amb conducte d'obra, hi haurà una distància  ≥ 5 cm entre el conducte i el tub, 
per facilitar la circulació de l'aire. 
 
El pas, a través d'elements estructurals i de tancament, aconseguirà passamurs de diàmetre, 
com a mínim 4 cm major que el diàmetre del conducte, si l'element és de material 
incombustible. Si l'element és combustible, el diàmetre del passamurs seran 10 cm major, 
com a mínim. L'espai entre els conductes s'omplirà amb material incombustible. 
 
La fixació dels conductes als maneguins d'unió es realitzarà mitjançant cargols 
autoenroscants o rebladures. 
 
Normes de compliment obligat 
 
- Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Reial 
Decret 1618/1980 de 4 de juliol i la seva modificació de 12 de Novembre de 1982. 
- NBE CPI-96. Condicions de Protecció contra incendis als edificis 
- UNE 100-102-88 1 R: Conductes de xapa metàl·lica. Espessors, unions, reforços. 
- UNE 100-103-84: Conductes de xapa metàl·lica. Suports 
- UNE 100-104-88 1 R : Climatització. Conductes de xapa metàl·lica. Proves de Recepció. 
 
TOVERES 
 
En aquesta unitat es contemplen els equips d'extracció mecànica. 
 
Els extractors seran centrífugs amb motor elèctric acoblat. 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

195 
 

La capacitat i característiques dels equips d'extracció forçada a instal·lar als diferents locals, 
estaran definides en la documentació tècnica o seran decidides per la DO, en el seu cas. 
 
Abans de procedir al muntatge de l'equip, es verificarà que no té defecte o desperfecte 
apreciable i que les seves característiques i dimensions, són les estipulades i adequades al 
seu emplaçament. 
 
Es comprovarà que el subministrament inclou tots els accessoris de muntatge estipulats, així 
com els suports i elements d'ancoratge necessaris. 
 
Generalment aniran suspesos del sostre mitjançant barnilla roscada, perfils metàl·lics i 
suports antivibració de cautxú o similar per evitar la transmissió de vibracions. Les 
toleràncies d'instal·lació seran de ± 20 mm en posició. 
 
Les embocadures amb els conductes d'impulsió i extracció seran del tipus flexible per facilitar 
l'acoblament dels mateixos i evitar que transmetin vibracions i sorolls a través dels 
conductes. 
 
L'alimentació elèctrica serà monofàsica o trifàsica segons la mida de la unitat i complirà amb 
el R.E.B.T., i es realitzarà el cablat i connexió d'alimentació elèctrica i presa de terra, 
verificant que les seccions, tensions i tipus de cables són els adequats i es compleixen les 
especificacions de la Documentació Tècnica. Es comprovarà que el sentit de gir és el 
correcte. 
 
Es realitzarà una prova de funcionament, verificant que aquest és correcte i que les 
vibracions i nivell de soroll són acceptables. La instal·lació no penalitzarà les característiques 
de servei dels elements interrelacionades amb ella, en cap cas. 
 
VENTILADORS 
  
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació dels ventiladors del recinte. 
 
El ventilador tipus serà un F400 90, és a dir, hauran de garantir el funcionament durant 90 
min a una temperatura de 400ºC, immersos dintre de l'atmosfera de l'aparcament. Així com 
també haurà de complir la directiva ATEX 94/9 CE, estar marcat i disposar del certificat de 
conformitat emès pel fabricant. 
 
Un cop finalitzada la completa instal·lació i connexió es durà a terme una prova del 
funcionament del sistema i cadascuna de les unitats, així com de les destinades a reserva, 
abans de la seva posada en servei. 
 
Els ventiladors se situaran segons s'especifica en els plànols. 
 
DETECTOR CO 
 
El detector de monòxid de carboni serà l'eina per preveure la intoxicació per CO. El CO és un 
compost sense color, gust o olor que es produeix per la incompleta combustió del carboni 
contingut en els materials. Elevats nivells de CO poden ser perjudicials i fins i tot letals per a 
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les persones segons la concentració i el temps d'exposició. Es mesuraran doncs, mitjançant 
sensors, aquests nivells durant intervals determinats que en cas de els nivells d'acumulació 
de CO a l'ambient superin l'establert per la norma activaran l'alarma i posaran en 
funcionament el sistema de ventilació. 
 
Un cop finalitzada la completa instal·lació i connexió es durà a terme una prova del 
funcionament del sistema abans de la seva posada en servei. 
 
Les unitats de detecció s'emplaçaran segons s'especifica als plànols. 
 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
  
Les instal·lacions d’enllumenat es dividiran en tres tipus: normal, serè i d’emergència. 
 
Els nivells d’il·luminació mínim de disseny a aconseguir mitjançant enllumenat normal i serè, 
després d'un període inicial de 100 h, serà: 
 
Aparcament: 200 lux 
Vestíbuls i escales: 200 lux 
Lavabos i neteja: 150 lux 
Sales: 150 lux 
Sales tècniques: 300 lux  
Il·luminació d’emergència: 5 lux  
 
L’enllumenat normal i serè s’alimentarà de les línies procedents del transformador o 
dependència commutant en mode automàtic a l’escomesa de companyia en cas de fallida 
del primer.  L’enllumenat d’emergència disposarà de font pròpia d’energia formada per 
bateries i serà alimentat des del transformador de l’estació. 
 
De l’enllumenat normal i serè disposaran tots els espais. A més les lluminàries de cada 
sector estaran intercalades amb les dels contigus per aconseguir mantenir la uniformitat en 
cas de fallida d’un d’ells. S’utilitzaran lluminàries de similars característiques, amb tubs 
fluorescents i reactàncies electromagnètiques de molt baix consum.  
 
L’enllumenat d’emergència, es distribuirà per les zones de públic i cambres tècniques, 
permetent la fàcil evacuació i comprovació de la existència d’obstacles en totes les zones. 
Estarà format per lluminàries autònomes, amb bateries per mantenir el nivell d’enllumenat 
durant més d’una hora i carregador incorporat. 
  
Totes les lluminàries equipades amb làmpades de descàrrega i tubs fluorescents seran d’alt 
factor, és a dir, portaran els adequats equips per corregir el factor de potencia fins cos j > 
0,85. 
 
Els tubs seran d’alt rendiment, amb un eficàcia lluminosa de al menys 83 lm/W i per 
potències de 18,36 ó 58 W en tubs normals. 
 
Les carcasses metàl·liques de les lluminàries quedaran sempre connectades a la línia de 
terra. 
Les lluminàries estanques i aquelles en que sigui previsible una forta acumulació de calor, 
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portaran cables amb aïllament de silicona i/o funda tèrmica de fibra de vidre segons les 
temperatures aconseguides. 
 
Els equips d’encesa, cablejat, etc, no seran visibles des del terra una vegada instal·lades les 
lluminàries i quedaran disposats de tal forma que no hi hagi transmissió de soroll al xassis 
dels aparells. 
 
Els components de l’equip elèctric estaran degudament homologats per les normes 
corresponents aplicables. 
 
Les reactàncies compliran amb la norma UNE 20-152-81. 
 
Els portalàmpades, construïts en policarbonat, compliran amb la norma UNE EN 60-400-95. 
 
MECANISMES 
 
Els mecanismes s'empraran per accionar l'enllumenat en aquelles sales on es pugui 
preveure la no existència de personal durant les hores de funcionament, amb la qual cosa es 
podrà desactivar les lluminàries amb el consegüent estalvi d'energia. 
  
Seran interruptors o commutadors, amb grau de protecció adequat al local en què es trobin. 
 
Tots els equips seran per a una intensitat nominal de 10 A i una tensió de 250 V. 
 
En zones de personal, tal com quart Cap d'estació, taquilles, lavabos, vestuaris i cambres de 
descans els mecanismes seran encastats.  En la resta de sales tècniques es podrà posar 
mecanismes sortints, igual que a les cambres en túnels, sent aquests de tipus estanc, amb 
un IP-55 com a grau de protecció; aquest mateix grau tindran els  mecanismes de zones 
humides. 
 
Cada circuit tindrà un mecanisme independent, no podent estar físicament en la mateixa 
caixa els d'enllumenat normal i de vigilància.  Els circuits d'emergència no portaran 
mecanismes en cap cas. 
 
Els mecanismes estaran formats per caixes de plàstic autoextingible, en colors clars, blanc o 
gris preferentment. 
 
Es cuidarà en el muntatge de mode especial que el seccionament del circuit es faci sobre el 
fil de fase. 
 
La norma d'obligat compliment serà el Reglament electrotècnic per a  Baixa Tensió.  
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
ESCOMESA 
 
Per a l'alimentació de les línies de reserva de les estacions i dependències, és necessari 
connectar amb les línies de les Companyies de subministrament elèctric.  Per a això s'ha de 
procedir a la realització d'escomeses, que uneixin les instal·lacions de FGC amb les línies de 
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distribució. 
 
Les escomeses podran ser en mitja o baixa tensió, en funció de les potències requerides i de 
les disponibilitats de línies a la zona a connectar. 
  
Les línies es realitzaran amb cablejat adequat a la tensió i intensitat de l'escomesa, segons el 
que estableix Reglament d'Alta i Baixa Tensió i normes de la Companyia elèctrica, havent de 
ser aprovat el seu tipus pel Director Facultatiu. 
 
El cable discorrerà per una rasa del menys 0,60 m de profunditat, podent anar directament 
enterrat o a l'interior de  tubs. En el primer cas es col·locarà a 10 cm per sobre dels 
conductors, una cobertura d'avís formada per plaques ceràmiques o de formigó, i sobre 
aquestes es col·locarà una cinta plàstica de color groc i amb l'avís imprès “PRECAUCIÓ 
CABLES ELÈCTRICS”. 
 
Els encreuaments amb calçades o zones de pas de vehicles es realitzaran amb tubs en 
qualsevol cas. 
 
Cas d'haver de construir un Centre de Transformació, aquest es realitzarà amb cabines i 
transformadors 
 
L'energia es mesurarà amb un comptador d'acta, un altre de reactiva i un sistema horari per 
a discriminació de tarifes. 
 
Quan l'escomesa es faci en Mitja Tensió, la mesura es farà al costat d'alta, col·locant els 
transformadors de tensió i intensitat necessaris a la cel·la de mesura corresponent. 
 
Tots els aparells de mesura disposaran de l'homologació corresponent, que acrediti la 
precisió d'aquest. 
 
La disposició de cel·les d'escomesa, proteccions i el tipus i disposició de quadres de 
comptadors, es farà d'acord amb les normes de la companyia elèctrica subministradora. 
 
Normes d'obligat compliment: 
 
- Reglament sobre escomeses elèctriques. 
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió.  
- Reglament de Centrals  elèctriques, subestacions i centres de transformació. Reial Decret 
3275/1982 de 12 de Novembre. Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
TUB RIGID D'ACER GALVANITZAT 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
- L'estesa i fixació o col·locació, inclòs suports i elements de fixació i muntatge 
- Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
- Sobre sostremort: el tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
- Canalització soterrada: el tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base amb tocs de 
morter cada metre, com a mínim. 
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- Per últim, en el cas que s’hagi de fer forats en envans per passar tub o cables, aquests 
forats hauran de ser del diàmetre adequat al tub corresponent. 
 
La normativa de compliment obligatori serà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
 
S’exigirà certificat de laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya. 
 
SAFATA METÀL·LICA LLISA 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
- Fixació i anivellament 
- Talls en corbes i cantonades 
- El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per tram, fixades al 
parament  mitjançant perns d'ancoratge o tacs de PVC i visos. 
 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades 
amb cargols o reblons. 
 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 5 m, com a 
màxim. 
 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
 
Les unions mai han d’estar separades dels suports més de 1/10 de la longitud o separació 
d’aquests suports. 
 
Planxa: Distància entre fixacions ≤ 2,5 m 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Nivell o aplomat ≤ 0,2% 15 mm/total 
- Desplomes ≤ 0,2% 15 mm/total 
 
La normativa de compliment obligatori serà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
 
REGISTRES SOTA PAVIMENT  
 
El muntatge de canalitzacions i caixes de registre han de ser efectuades sobre el forjat en 
brut de la planta, colorant-los i ajustant-los alhora i procurant que estigui el més net possible, 
per tal de fer un muntatge millor i més ràpid. 
 
L’encaix del canal es realitza mitjançant la brida d’unió o caixes de registre i la seva subjecció 
es pot aconseguir immediatament a la seva col·locació, mitjançant ciment ràpid o cargols 
fixats sobre el forjat i als laterals dels elements col·locats. 
 
S’ha de prendre una cura especial en la subjecció de la caixa de registre, doncs la posterior 
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anivellament del sistema depèn d’això. Aquesta fixació es realitzarà mitjançant cargols. Quan 
existeixin grans diferències de nivell en el forjat es reomplirà abans aquestes desnivellacions 
per evitar faltes posteriors. 
 
Per una major seguretat de la instal·lació els canals formaran part dels conductors de terra. 
Això s’aconsegueix soldant les parts superiors, unes amb les altres, i en les caixes de 
registre col·locant una borna de terra en la part interior de la base de la caixa. 
 
Les caixes de registre tindran nivells d'anivellament per la seva regulació de l’alçada, s'ha de 
preveure aquesta en el sistema d’acord amb el paviment. L’aresta superior de la caixa marca 
l’alçada a que ha d’arribar el material de farciment (ciment, argamassa, etc.). Les caixes han 
d’estar tapades, per no permetre que s’introdueixin en el seu interior ciment o d’altres classes 
de materials de l’obra, per això hi haurà una tapa d’obra. 
 
Abans de la col·locació del paviment definitiu (terratzo, marbre, gres, etc.) s’ha de fer el 
muntatge en les caixes de registre amb les tapes i amb la junta de goma i també del marc i 
tapa. S’ha de tenir una cura especial en la col·locació del paviment definitiu en el seu 
anivellament amb el marc i la tapa, així com en la col·locació i fixació del paviment en la tapa, 
aconseguint d’aquesta manera un acabat perfecte. Aconsellem no extreure la tapa de 
l’interior del marc mentre es realitza la col·locació del paviment i fixar-lo al marc podria 
deformar-se al fer pressió al encaixar el material de fixació del paviment, un cop sec s'ha de 
col·locar al paviment en la tapa procurant que estigui ben fixat. (Ha de quedar el marc i la 
tapa allisat amb el paviment). 
  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
- Col·locació i anivellament 
- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
- Ha de quedar connectada al conductor de terra. 
- Grau de protecció IP555: 
- Ha de quedar muntada d'acord amb les instruccions del fabricant. 
- La posició ha de ser la que determini el projecte. 
- Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
 
La normativa de compliment obligatori serà la DIN VDE 0634 
 
QUADRES ELÈCTRICS 
 
Són de coure electrolític, de dimensions normalitzades. 
 
La sustentació de aquestes barres es farà mitjançant suports aïllats, compactes per a 1000V 
de tensió de servei. Les barres són, en lo referent a les característiques i al muntatge, 
capaces de suportar sense deformacions inadmissibles, els esforços electrodinàmics 
produïts pels corrents de curtcircuit. 
 
La composició dels embarrats serà de 3 fases, neutre i terra. 
 
Les derivacions als diferents circuits es faran individualment des de les barres generals de 
distribució. 
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Tots els cargols, tant en connexions com en derivacions, són de llautó, amb rosca total, 
doble femella i volandera del mateix material i volandera Grower en cada conjunt. 
 
En les unions de barres s’utilitzaran juntes que facilitin la dilatació. 
 
- Cablejat interior 
 
Les derivacions de barres generals als diferents circuits s’han de fer amb platina de coure 
aïllada, de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega sigui 
inferior en un 50% a la intensitat admissible per les platines mes petites de fabricació 
normalitzada, s’utilitzaran conductors de cable de coure amb aïllament V-750 de molt baixa 
emissió de halògens i de fums, amb terminals de pressió adequats en els seus extrems de 
connexió. 
 
Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, muntats 
en bateria, amb senyalització de circuits, formant un conjunt independent. Així doncs, la unió 
de línies i circuits que es connectaran en el quadre, no es podran connectar directament a 
cap aparell d’aquest quadre, sinó a traves dels seus borns de connexió que es disposen en 
la part de l’armari corresponent. 
 
- Interruptors automàtics 
 
Constituïts per cobertes aïllants amb mecanismes de fixació de la caixa, sistema de connexió 
i dispositiu limitador de corrent de desconnexió. 
 
El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de par tèrmic i portarà 
a més bobina de desconnexió magnètica. 
 
Poden ser dos tipus, sistema modular, o caixa emmotllada segons la intensitat. Tenen 
seccionament i tall completament aparent. Disposen de contacte auxiliar de senyalització de 
posició. 
 
En les commutacions automàtiques s’utilitzaran interruptors motoritzats; han de disposar de 
tots els elements per un perfecte funcionament. Incorporaran enclavament mecànic 
independent del enclavament elèctric; la maniobra de commutació es podrà fer també de 
manera manual; la preferència es podrà canviar des del CSE. 
 
Els interruptors han de portar indicada Marca, Tipus i Tensió Nominal en V, intensitat nominal 
en A, poder de tall en A, tipus de corrent i freqüència en Hz, designació segons dispositiu de 
desconnexió i numero d’ordre de fabricació. 
 
Poder de tall: 
General: 36kA (Mínim) 
Derivacions: 25kA (Mínim) 
 
Les derivacions han de disposar de filiació amb l’interruptor general de manera que puguin 
desconnectar amb seguretat faltes de 36kA; en canvi el seu poder de tall mínim característic 
no serà inferior a 25 kA. 
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- Relès diferencials 
 
Constituïts per cobertes aïllants amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de connexions 
i dispositiu de protecció de corrent per defecte i desconnexió 
 
El dispositiu de protecció estarà format per transformador tiroïdal, relè de desconnexió i 
mecanisme de desconnexió. No necessita font d’alimentació auxiliar, està protegit contra 
desconnexions intempestives, degut a sobretensions transitòries. 
 
Els relès diferencials han de portar indicada la Marca, Tipus, Tensió nominal en V, intensitat 
nominal en A i intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en A. 
 
Van sempre associats els interruptors automàtics. La sensibilitat està indicada en els 
esquemes unifilars. 
 
S’exigirà certificat de laboratori homologat per la Generalitat de Catalunya respecte al 
compliment de normatives i característiques de tots els materials. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
Interruptor diferencial fins a 125 A d'intensitat nominal o relè diferencial auxiliar, bipolar o 
tetrapolar, amb sensibilitat de 30 a 300 mA i fixat a pressió o muntat a transquadre. 
 
Queda inclòs dintre de la partida pressupostària , en el cas que es col·loqui el relè diferencial 
auxiliar, el subministrament del transformador toroïdal amb el diàmetre corresponent. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de col·locació, 
anivellament i col·locació 
 
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
 
L'interruptor diferencial ha d'estar instal·lat perquè sigui possible el "tall omnipolar simultani". 
 
Ha de quedar correctament connectat a l'interruptor de control de potència (ICP) amb els 
conductors de fase i neutre de la derivació individual. Les connexions han d'estar fetes per 
pressió de cargols. 
 
Resistència a la tracció de les connexió≥ 3 kg 
 
Normativa de compliment obligatori: 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
- VDE 0664 part 1( interruptors FI) 
- CEE 27 
- BS 4293 
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ENDOLLS 
  
Es consideren dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de muntatge, fixació, anivellament i 
connexió   
 
Superficialment: L'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
 
Encastat: L'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
 
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
 
La posició ha de ser la que determini el projecte. 
 
Resistència de les connexions a la tracció ≥ 3 kg 
 
Toleràncies d’instal·lació en posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 
 
MITJA TENSIÓ 
  
Seran elements de protecció per les escomeses de mitja tensió o la tensió donada per 
companyia elèctrica, de les estacions transformadores. 
 
La seva tensió serà 7,2 KV i en general formaran un grup de dos cabines d’entrada/sortida i 
una cabina de protecció per cada transformador, si la línia d’alimentació és pròpia. Les de 
línia exterior seran adequades per la tensió de línia, en general de 25 kV, segons normes de 
companyia. 
 
Els accionaments seran motoritzats, i en cas de les proteccions del transformador disposaran 
de ruptofussibles o interruptors automàtics en hexafluorur de sofre per l’obertura en 
curtcircuit. 
 
Normativa d’obligat compliment: 
 
- Reglament sobre Centrals elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. Reial 
Decret 3275/1982 de 12 de Novembre. Ministeri de Indústria y Energia. 
- Norma CEI 298. A. C. Metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 
1 Kv. and up to and including 52 Kv. 1990. Amendment nº 1 (1994). Comitè Electrotècnic 
Internacional. 
- Norma CEI 129. Alternating current disconnectors and earthing switches. 1984. Comitè 
Electrotècnic Internacional. 
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- Norma CEI 624. Expression of the performance of pulse generators. 1978. Comitè 
Electrotècnic Internacional. 
- Norma CEI 265. High-voltage switches. Part 1: High-voltage switches for rated voltages 
above 1 Kv. and less than 52 Kv. 1983. Comitè Electrotècnic Internacional. 
- Norma CEI 240. Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating. Part 1: 
Short wire infra-red emitters. 1992. Comitè Electrotècnic Internacional. 
 
SISTEMES DE POSADA A TERRA 
  
Les posades a terra tenen com a objecte principal la limitació de tensió respecte a terra que 
puguin presentar les masses metàl·liques, per a disminució del risc d'avaria, el perill d'incendi 
i el possible dany a les persones. 
  
La presa de terra general estarà formada per piques de terra de 2 m., d'acer couritzat, i 19 
mm. de diàmetre, o pou semblant al de la línia de contacte. La presa estarà situada a 
l'estació transformadora. 
 
La resistència de terra, en qualsevol circumstància previsible, no podrà donar lloc a tensions 
de contacte superiors a 50 V., entre les masses metàl·liques i la xarxa de terra. 
 
Els conductors del circuit de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts 
metàl·liques i masses dels elements a posar a terra, com amb els elèctrodes. 
 
Des de la presa de terra general, es portarà un conductor de coure de 95 mm2, amb 
aïllament 0,6 - 1KV., que actuarà com a línia principal de terra i del que sortiran les 
derivacions necessàries. 
  
La posada a terra d'equips amb components elèctrics interiors, es farà mitjançant conductors 
aïllats, amb origen en les barres generals de terra del mateix quadre de què surten les 
alimentacions a cada equip. 
 
Tots les carcasses, masses metàl·liques, estructures i semblants, es connectaran a terra. 
 
Tots els elements sota tensió estaran proveïts d'aïllament en els seus parts actes. 
 
Aquest aïllament els permetrà mantenir la seva rigidesa dielèctrica amb el temps, limitant el 
corrent de contacte a un valor inferior a 1 el meu. 
 
L'origen de tots els circuits s'instal·laran interruptors diferencials, amb sensibilitat 30 mA. 
 
A més a més, tots els circuits es protegiran contra sobre intensitats i curtcircuits, amb 
interruptors magnetotèrmics del calibre adequat a la intensitat màxima admissible del 
conductor, i de poder d'estil major que la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se a la 
instal·lació. 
 
Normes d'obligat compliment 
 
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió.  
- Reglament de Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. Reial Decret 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

205 
 

3275/1982 de 12 de Novembre. Ministeri d'Indústria i Energia. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació.  NTE-IEP-73.  Posada a terra 
- Mètode de càlcul i projecte d'instal·lacions de posada a terra per a Centres de 
Transformació connectats a xarxes de tercera categoria. 
- UNESA. 1989 
 
SISTEMES PER A LES COMUNICACIONS i CONTROL 
 
SISTEMA MEGAFONIA 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
 
TELEFONIA 
 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
 
ASCENSOR 
 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
 
Serà d'aplicació la Nova Directiva d'Ascensors 95/16 CE del RD 1314/97 
 
CCTV 
 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
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SISTEMA GUIAT  
 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
 
CONTROL D'ACCESSOS 
 
La instal·lació i connexió dels elements que conformen el sistema es duran a terme segons la 
normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
La ubicació de cadascuna de les unitats es realitzaran segons Plànols. 
 
Abans de la posada en servei de la instal·lació es realitzarà una prova de control per tal de 
comprovar el correcte funcionament del total de la instal·lació. 
 
SISTEMES PER A LA CONDUCCIO D'AIGUA 
 
ESCOMESA  
 
L'escomesa de l'aigua des de la xarxa de subministrament es realitzarà complint les 
prescripcions municipals i segons les indicacions de la Companyia Subministradora d'aigua. 
 
L'armari de comptador es col·locarà encastat a la paret, abans de les portes d'entrada a 
l'estació. En el s'allotjarà el comptador, els registres i les claus de tall, així com una vàlvula de 
retenció per evitar retorns d'aigua a la xarxa. 
 
La canonada d'escomesa serà d'acer negre o de PVC, per a PN 10, i del diàmetre que 
s'indiqui en la Documentació Tècnica o decideixi la Direcció Facultativa. 
 
Tots els mecanismes seran per enroscar o embridar, en funció del diàmetre de la canonada. 
 
El comptador d'aigua serà homologat per la Delegació d'Indústria. 
 
CANONADES  
 
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, estesa i 
muntatge de les canonades i els seus accessoris d'instal·lació, per a la xarxa, tal com es 
defineixi en la Documentació Tècnica o autoritzi la DO. 
 
Abans de procedir al muntatge de les canonades i els seus accessoris, es verificaran 
l'absència de defectes i que les seves característiques i dimensions són les adequades. 
 
Es comprovarà que en el subministrament s'inclouen tots els accessoris de muntatge 
requerits, així com els suports i elements d'ancoratge necessaris. 
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La situació dels accessoris i el traçat, seran les indicades en la Documentació Tècnica o, en 
un altre cas, defineixi la DO. 
 
Totes les juntes i unions seran estanques i capaces de resistir una pressió de 10 bar, com a 
mínim, sense que existeixi fuga de líquid. 
 
En les alineacions rectes no es toleraran desviacions.  En els trams corbs, les curvatures 
dels tubs no hauran de presentar entalladures o altres defectes anàlegs, sent lliures 
d'aixafada o altres deformacions sensibles, a la seva secció transversal. 
 
Les canonades es fixaran de tal manera que una vegada muntades i plenes d'aigua, no es 
produeixin fletxes superiors a 2 mm  La subjecció de les canonades es farà amb preferència 
en els punts fixos i parts centrals dels tubs, deixant lliures les zones amb possible moviment, 
tals com corbes, per evitar que aquestes subjeccions siguin remogudes pels efectes de 
dilatació i contracció. 
 
En tots els casos s'evitarà subjectar els suports o estenedors en formigó pretensat, 
panderetes o canonades d'una altra instal·lació; sempre que no hagi estat aprovat per la DO. 
 
Quan, durant el muntatge, alguna canonada es vagi a deixar amb un extrem obert algun 
temps, es procedirà a col·locar un tap. 
 
Els entroncaments horitzontals en els quals s'efectuï un canvi de diàmetre es realitzaran per 
mitjà de reduccions excèntriques. 
 
Es disposaran a les canonades, tants dispositius com siguin necessaris per contrarestar les 
dilatacions.  Amb tal finalitat es muntaran lires de dilatació en tots els casos necessaris. 
 
Es col·locaran també dispositius que contrarestin les dilatacions en els punts en els quals la 
instal·lació travessa una junta de dilatació de l'edifici per absorbir els moviments propis de 
l'estructura. 
 
Quant a la seva disposició i sempre que sigui possible, les canonades s'hauran d'instal·lar 
paral·leles als eixos d'edificis i galeries, llevat que s'indiqui una altra cosa en la Documentació 
Tècnica o per la DO. 
 
Es tindrà especial cuidat que cap conductor elèctric no quedi recolzat sobre les canonades. 
 
Els suspensors de moll s'usaran, en el seu cas, en quarts de màquines o on així s'indiqui per 
la DO. 
 
Es realitzarà la prova d'estanquitat, amb aigua a una pressió del 120% de la de treball durant 
quatre (4) hores, verificant que no es produeixen pèrdues apreciables, ni la pressió no baixa 
finalment per sota de la de servei. 
 
 - Unions per a acer 
 
Per a les connexions roscades es procedirà a la preparació dels tubs amb la màxima precisió 
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i pulcritud, presentant un tall net, sense rebaves, sent la longitud de la rosca tal que asseguri 
una perfecta unió metall a metall, sense que quedi exposat més d'un fil de rosca, en ser 
ajustades les esmentades unions mitjançant tensions o torsions normals. S'emprarà filàstica 
formada per fibra de jute seca o impregnada en quitrà o oli mineral (segons es requereixi), i 
no haurà de tenir matèries estranyes, dures o de grossor desproporcionada. Es podrà 
utilitzar cinta de tefló, alternativament. 
 
Les unions embridades es realitzaran amb brides de coll, disposant entre elles una junta 
adequada, retallada regularment d'un només bocada, amb un diàmetre interior corresponent, 
després d'ajustar-lo, al diàmetre interior de la canalització. Totes les juntes i unions seran 
capaces de resistir una pressió de 10 atmosferes com a mínim. 
 
Les unions soldades (brides) estaran fetes per soldadors experts, aixamfranant els extrems 
que s'han d'unir per donar robustesa al cordó de soldadura que serà de traçat continu i 
uniforme. Es netejaran els residus amb un raspall metàl·lic, una vegada realitzada la 
soldadura. 
 
No es permetran soldadures en canonada d'acer galvanitzat. Tota soldadura d'accessoris es 
farà en canonada negra i després es galvanitzarà la peça completa per immersió a cop 
calent. 
 
- Unions per a PVC 
 
Les connexions entre trams de PVC, els canvis de direcció, derivacions, etc., es realitzaran 
utilitzant accessoris normalitzats de PVC emmotllat per injecció. 
 
Les unions es realitzaran mitjançant encolat, amb una goma d'enganxar normalitzada 
específica per a PVC. També es permetrà la connexió mitjançant juntes elàstiques si ho 
aprova la DO. 
 
- Unions per a coure 
 
Les unions entre trams de canonada de coure o d'aquests amb els seus accessoris, es 
realitzaran mitjançant soldadura de capil·laritat; també s'acceptaran les unions mitjançant 
peces roscades de coure o bronze, si ho aprova així la DO. 
 
La transició de canonada de coure a canonada d'acer, es realitzarà, sempre, mitjançant 
maneguins. 
 
Els suports de canonades es protegiran amb una capa de pintura anticorrosiva i una capa 
d'esmalt del color que determini la DO. 
 
Tots els suspensors hauran de suportar les canonades plenes del fluid que transporten, amb 
un factor mínim de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin 
vinclaments o moviments innecessaris, així com interferències amb altres instal·lacions. Si 
són del tipus de despengi, les barnilles de suspensió (amb un tram roscat de 50 mm com a 
mínim) seran dels diàmetres següents: 
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Diàmetre canonades Diàmetre barnilles 
Fins 1 1/2" 8 mm 
de 2" a 3" 10 mm 
de 3" a 4" 12 mm 
de 4 1/2" a 8" 16 mm 
majors de 8" 18 mm 
 
Quan els suports siguin del tipus de suport, es respectarà en especial la continuïtat de 
l'aïllament i el factor de sobrecàrrega indicat anteriorment. 
 
Quan dos o més canonades tinguin recorreguts paral·lels i estiguin situats a la mateixa 
altura, podran tenir un suport comú prou rígid, seleccionant les barnilles de suspensió, tenint 
en compte els pesos addicionals. 
 
En tots els casos, la configuració del suport permetrà la continuïtat de l'aïllament. 
 
Els suports estaran distanciats entre si, com a màxim, les distàncies donades en el següent 
quadre: 
 
Diàmetre de canonades Distància entre suports 
Fins 3/4" 2,5 m. 
d'1" 3 m. 
de 1 1/4" 3,5 m. 
de 1 1/2" a 2" 4 m. 
de 2 1/2" a 3" 4,5 m. 
de 3 1/2" a 4" 5 m. 
de 4 1/2" a 5" 6 m. 
de 6" a 8" 7,5 m. 
d'ara endavant 8 m. 
 
La pintura antioxidant que s'utilitzarà serà de mini, especial per a canonades i elements 
metàl·lics exposats a corrosions; estarà normalitzada i serà de fàcil localització al mercat. 
 
La norma de compliment obligat serà la Norma Tecnològica de l'Edificació. NTE-IFA/76. 
Abastament 
 
BOMBAMENT 
  
Aquesta unitat contempla totes les operacions necessàries per al subministrament, 
muntatge, instal·lació del bombament. 
 
També s'inclourà el sistema de control i els reguladors de nivell per a comandament de 
marxa, parada i alarma de les bombes. 
 
Les bombes s'instal·laran submergit al pou de bombatge a través d'unes guies i se 
suspendran d'una cadena. La instal·lació permetrà el hissat i posterior col·locació de les 
bombes des de la part superior del pou sin necessitat de descendir. 
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AIXETERIA I SANITARIS 
 
Aquesta unitat contempla tots les operacions necessàries per al subministrament, muntatge i 
instal·lació dels equips que integren la xarxa, definits en la Documentació Tècnica o 
autoritzats per la DO. 
 
Abans de procedir al muntatge de cada equip, es verificarà que no té cap defecte o 
desperfecte apreciable i que les seves característiques i dimensions són les estipulades i 
adequades al seu emplaçament. 
 
Es comprovarà que el subministrament inclou tots els accessoris de muntatge requerits, així 
com els suports i elements d'ancoratge necessaris, per a paret o terra. 
 
La situació dels equips serà l'indicada en la documentació tècnica del Projecte o, en un altre 
cas, per la DO. 
 
Tots els equips hauran de quedar correctament anivellats i, en el seu cas, alineats. 
 
En els punts mes a baix de la xarxa s'instal·larà una aixeta de desguàs, per buidar la xarxa 
de fontaneria en cas necessari, que es connectarà a un clavegueró o a la xarxa de drenatge. 
 
Es realitzarà la prova de la instal·lació, i es verificarà que totes les connexions són estanques 
i que cap equip no té pèrdues. 
 
A més de les vàlvules necessàries en bombes, unitats refrigeradores, calderes, aparells 
susceptibles de ser desmuntats, ramals o derivacions, s'instal·laran també vàlvules en 
aquells punts de les xarxes de distribució, on siguin necessàries per assegurar el 
funcionament de part de la instal·lació per avaria o no acabament en la part restant. 
 
En aquelles vàlvules, que indiqui la DO es col·locarà a compte de l'Instal·lador, una placa 
indicant la seva funció. 
 
Totes les vàlvules que hagin d'obrir-se o tancar-se, durant el normal funcionament de la 
instal·lació, aniran dotades d'un indicador que permeti saber si la vàlvula o clau aquesta 
oberta o tancada. 
 
Cada aixeta o bloc instal·lat haurà de quedar correctament anivellat i guardant simetria amb 
la resta del conjunt sanitari. 
 
Tot bloc instal·lat haurà de ser accessible per a la seva correcta manipulació, la qual es 
podrà realitzar amb suavitat. Els comandaments d'aigua freda i calent hauran de quedar 
identificats per distintius blau i vermell, respectivament. 
 
Els desguassos es deixaran prou separats dels paraments, per permetre la seva revisió i 
netedat del filtre dipòsit. Les unions amb el sanitari i el ramal de desguàs no presentaran 
fugues. 
 
El conjunt de les aixetes, com el dels desguassos, incorporarà els accessoris necessaris per 
a la seva fixació i connexió a les xarxes d'aigua i de desguàs (escuts, cingladors, filtres, etc.). 
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Les aixetes i desguassos no hauran de produir sorolls mentre aquesta circulant l'aigua per 
ells i tampoc vibracions o "cops" en obrir/es les aixetes. 
 
Els aparells sanitaris es muntaran i instal·laran d'acord amb les indicacions donades pel 
fabricant, quedant anivellats a l'altura i situació determinades en la Documentació Tècnica. 
 
Hauran de quedar sòlidament ancorats al parament o al terra, amb els elements d'ancoratge 
facilitats pel fabricant. 
 
Es verificarà l'estanquitat amb el desguàs. 
 
Normes de compliment obligat: 
 
- Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Reial 
Decret 1618/1980 de 4 de juliol i la seva modificació de 12 de Novembre de 1982. 
- Normes Bàsiques per a Instal·lacions de subministrament d'aigua. 1976 i el seu 
complement 7.03.80. Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
TUBS DE SANEJAMENT 
 
En aquest apartat es contemplen totes les xarxes de recollida d'aigües, tant verticals com 
horitzontals, que es classifiquen al seu torn per la seva procedència en aigües pluvials i 
fecals, o negres. 
  
Tant l'evacuació d'aigües residuals i pluvials independentment de seu traçat en vertical o 
horitzontal es realitzarà mitjançant tubs de PVC impedint expressament que la xarxa reculli 
aigües amb substàncies químiques corrosives o amb temperatura o vapor superior als 60 C.  
 
Els tubs hauran de satisfer les condicions mínimes següents: 
 
Seran perfectament llisos, circulars, de generatriu recta i ben calibrats. No s'admetran 
ondulacions o desigualtats majors de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un 
mil·límetre (1 mm) d'espessor. 
 
Hauran de poder resistir com a mínim una pressió hidrostàtica de prova de dues atmosferes 
sense presentar exsudacions, porus o esquivades. 
 
El PVC serà rígid, exempt de plastificants, injectat i inclou els tubs corresponents a les 
connexions dels diferents aparells amb la baixant, caixa o arqueta, així com tubs per a 
claveguerons i baixants. 
 
Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall perpendicular 
a l'eix, i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica: 
 
Resistència a tracció: ≤ 490 Kg/cm2 
Allargament fins a ruptura: ≤ 80% 
Resistència a pressió interna: No trencarà 
Densitat: 1,35 -1,46 g/cm3 
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Temperatura de reblaniment: ≤ 79º C  
 
Distingirem l'execució de xarxes verticals de sanejament i xarxes horitzontals amb les 
característiques que a continuació es mostren: 
 
El traçat de les xarxes verticals serà el més senzill possible evitant canvis bruscos de 
direcció, quedant fermament subjecte als paraments i protegida dels canvis bruscos de 
temperatura, xocs mecànics i accions químiques d'altres materials. Les canonades quedaran 
separades del parament fixades mitjançant ganxos o elements de subjecció a un material 
absorbent rebut al mur de manera que puguin dilatar-se independentment del parament. Per 
a la subjecció es preveuran maneguins de longitud igual o major a l'espessor dels murs 
travessats. En el cas de canonades encastades es procurarà el seu perfecte aïllament per 
evitar corrosions, fugues o aixafades. Les distàncies mínimes entre subjeccions seran les 
següents: 
 
Baixants 1,5 m. 
Ramals Horitzontals 1,20 m. 
 
S'haurà d'establir un nombre suficient de registres per aconseguir una xarxa accessible sent 
aquests estancs a líquids i gasos. Les tapes i cargols dels registres seran resistents a 
l'oxidació. Els registres mínims a establir a la xarxa seran els sifons, els bots sifònics, els 
canvis de direcció i l'arrencada o terme de qualsevol canonada col·lectora. 
 
El traçat de les xarxes horitzontals s'efectuarà per aconseguir una circulació natural no 
exposada a obstruccions, evitant canvis bruscos de direcció i pendent. Disposant de peces 
apropiades d'unió es podrà prescindir d'arquetes sempre que als nusos es formin encontres 
en angles menors de 45è. 
 
Si la canonada no recolza en solera es compactarà el fons de la rasa. L'amplada serà 
suficient per poder obrir-la per procediments normals amb un mínim de 55 cm i a una 
profunditat de 1,20 m. de la superfície com a mínim. En el cas de zones enjardinades la 
profunditat serà de 75 cm El farcit es realitzarà amb terra neta ben piconada, en capes de 15 
cm fins a la part superior de la canonada podent omplir-se la resta amb terra normal. 
 
Les canonades penjades se subjectaran a intervals iguals quedant perfectament alineades i 
no subjectes a flexions. 
 
Els ganxos o elements diversos de subjecció estaran protegits contra la corrosió. Les 
distàncies mínimes entre subjeccions seran de  1.2 m en els ramals horitzontals 
 
Quan es requereixi especial protecció com són els casos d'assentar-se sobre terrenys amb 
graves o poc ferms, o quan hagin de suportar tràfic de superfície, es realitzaran soleres de 
secció rectangular, amb espessor mínima de 10 cm i 15 cm d'amplada en cada costat de la 
canonada. En el cas de canonades enterrades llevat de 1,20 m. o a més de 4 m, s'anivellarà 
la solera fins a la generatriu superior o s'envoltarà completament el tub fins una altura de 15 
cm sobre la generatriu. 
 
En el cas que s'emprin juntes flexibles amb anells de goma es procurarà que puguin tenir 
moviment, per a la qual cosa es practicarà un rebaix en el formigó abans del seu enduriment. 
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Normativa de compliment obligat: 
 
- UNE 53-332-90. Plàstics. Tubs i accessoris injectats de policlorur de vinil no plastificat per a 
canalitzacions subterrànies, enterrades o no i emprades per a l'evacuació i desguassos. 
Característiques i mètodes d'assaig. 
- UNE 53-114-88 4 R . Plàstics. Tubs i accessoris injectats de policlorur de vinil no plastificat 
per a unió amb adhesiu i/o junta elàstica, utilitzats per a evacuació d'aigües pluvials i 
residuals. Mesures. 
 
TERMO ELÈCTRIC 
 
Es contempla el dipòsit acumulador que serà elèctric i haurà d'elevar la temperatura de 
l'aigua de 10 a 60 C. Permetrà l'emmagatzemament de l'aigua calenta sanitària necessària, 
quan l'acumulació prevista sigui igual o inferior a 200 l.. Estarà fabricat en planxa d'acer 
galvanitzat a cop calent, serà del tipus horitzontal o vertical, segons necessitats. Estarà 
homologat per la Direcció General d'Indústries Siderometalúrgiques i Navals, i resistirà una 
pressió de prova de 8,5 kg/cm2 , i de treball de 5,5 kg/cm2 . Serà calorifugat en la seva 
totalitat i proveït de vàlvula de seguretat i termòstat. 
 
Abans de procedir al muntatge de cada acumulador, es verificarà que no té cap defecte o 
desperfecte apreciable i que les seves característiques i dimensions són les estipulades i 
adequades al seu emplaçament. 
 
La situació dels acumuladors serà l'indicada en la Documentació Tècnica o en un altre cas, 
per la Direcció Facultativa. 
 
S'ubicaran en local impermeabilitzat, amb clavegueró (segons NTE-ISS: Instal·lacions de 
Salubritat i Sanejament), sobre bancada i inclourà les canonades d'escomesa i buidatge 
d'aigua, vàlvules de tall, seguretat, aixetes de buidatge, termòmetre i manòmetre d'esfera 
(escala de 0/10 kg/cm2 ). 
 
Col·locació amb fixacions murals: L'aparell quedarà fixat mitjançant quatre perns de diàmetre 
adequat, connectats amb contraxapes i encastats 80 mm en el suport. 
 
Col·locació sobre bancades o paviment: L'aparell quedarà recolzat sobre la bancada 
mitjançant ancoratges de fixació. 
 
Quedarà prou separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
 
Les connexions amb els diferents tubs no presentaran fugues, aniran roscades i amb junta 
elàstica. El muntatge i instal·lació complirà amb les especificacions de la Instal·lació de 
Fontaneria (IV.2.). 
 
Abans i després de l'acumulador s'instal·larà una clau de passada, segons els requeriments 
de la Documentació Tècnica. 
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La connexió a la xarxa elèctrica portarà presa de terra. Tot el cablat i connectat elèctric es 
realitzarà seguint les especificacions per a les instal·lacions de Baixa Tensió. 
 
L'instal·lador facilitarà l'acta de posada en marxa i l'homologació de la D.G. de I.S. i N. 
 
Distància a altres aparells amb flama: ≥ 0,40 m. 
Distància als paraments laterals: ≥ 0,15 m. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 
 
- Posició: Col·locats verticalment: ± 20 mm 
- Aplomat: Col·locats horitzontalment: ± 3 mm  
- Horitzontalitat: ± 3 mm  
 
Les unions roscades es prepararan amb estopa, pasta o cinta d'estanquitat. El cargolament 
es farà sense forçar ni espatllar la rosca. 
   
Normes de compliment obligat:  
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 1973. Ministeri d'Indústria i Energia 
- Reglament d'Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Reial 
Decret 1618/1980 de 4 de juliol i la seva modificació de 12 de Novembre de 1982. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació. NTE-ISS-73. Instal·lacions de Salubritat: Sanejament 
- Reglament d'Aparells a Pressió. 1979, i les correccions de 28 de juny 1979 i 24 de Gener 
de 1991. Ministeri d'Indústria i Energia 
 
EIXUGAMANS ELÈCTRIC 
 
L'aparell instal·lat complirà les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
 
La seva ubicació i altura de muntatge haurà de figurar en la documentació tècnica del 
Projecte. 
 
La presa elèctrica complirà tot l'especificat al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial, que acrediti el compliment de la 
normativa, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques 
aparents. 
 
L'execució comprendrà la col·locació de l'aparell i el seu anivellament i escomesa a la xarxa 
elèctrica 
 
Per al seu muntatge se seguiran les instruccions facilitats pel fabricant. 
 
Es manejaran en obra amb summa cura i quedaran protegides durant la construcció, abans i 
després del muntatge, contra cops. 
 
La DO comprovarà els següents aspectes per a cada aparell: 
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- Altura de muntatge i anivellament 
- Fixació al parament 
- Connexió elèctrica 
 
La normativa de compliment obligat serà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
1973. Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
Al certificat d'origen industrial que haurà de portar cada aparell es reflectirà el compliment de 
la Normativa vigent. 
 
SIFONS 
 
Tots els aparells sanitaris que no tinguin inclòs un tancament hidràulic disposaran al seu 
desguàs d'un sifó. 
 
Els sifons seran llisos i de PVC resistent a les aigües evacuades amb una espessor mínima 
de 3 mm, sent el diàmetre interior almenys igual al del tub de desguàs. la cota que defineix 
l'altura de l'aigua de tancament hidràulic no ha de ser menor de 5 cm ni superior a 10 cm 
sent aconsellable entre 6 -7 cm per a les aigües negres i de 10 cm per a pluvials que no 
tinguin matèries sòlides. Els sifons han de ser accessibles i portar un tap roscat de bronze o 
llautó per a la seva netedat. 
 
Com a element accessori dins dels desguassos de PVC les seves característiques de 
col·locació i muntatge correspondran a la del tub i no minvaran les pròpies d'aquest en cap 
de les seves aplicacions. De la mateixa manera que per al cas de les canonades s'hauran 
d'aplegar en llocs protegits d'impactes, pluges, humitats i especialment dels llamps del sol. 
 
Normativa de compliment obligat: 
 
- UNE 53-332-90. Plàstics. Tubs i accessoris injectats de policlorur de vinil no plastificat per a 
canalitzacions subterrànies, enterrades o no i emprades per a l'evacuació i desguassos. 
Característiques i mètodes d'assaig. 
- UNE 53-114-88 4 R . Plàstics. Tubs i accessoris injectats de policlorur de vinil no plastificat 
per a unió amb adhesiu i/o junta elàstica, utilitzats per a evacuació d'aigües pluvials i 
residuals. Mesures. 
 
BUNERES 
 
Són aquells elements destinats a la recollida de les aigües de vessament de la superfície on 
es col·loquen, els quals disposen d'una boca o forat situat en la seva part superior. 
 
Es podran construir amb formigó in situ, formigó prefabricat, maó o qualsevol altre material 
previst en la Documentació Tècnica o autoritzat per la DO.   
 
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 solera. 
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- Col·locació del tub per a desguàs. 
- Encofrat i desencofrat en cas de formigó " in situ". 
- Construcció del recobriment de formigó del tub de desguàs, les seves unions i les parets 
del clavegueró. 
- Col·locació del bastidor amb morter de ciment o embegut en el formigó. 
- Netedat de la bonera. 
- Col·locació de la reixa sobre el bastidor. 
 
La forma, dimensions i espessors de les boneres, així com els materials a utilitzar seran les 
definides en la Documentació Tècnica. 
 
La reixa quedarà recolzada sobre el bastidor en tot el seu perímetre, de manera que no tingui 
moviments que puguin provocar la seva ruptura per impacte o produir sorolls. 
 
El tub de desguàs estarà recobert per formigó. 
 
Durant les diferents operacions es prendran les precaucions necessàries per no produir 
desperfectes als materials. 
 
No podrà transcórrer més d'una hora des de la fabricació del formigó fins a la seva 
col·locació, llevat de per indicació de la Direcció Facultativa en el cas de la qual s'utilitzaran 
retardadors de l'enduriment. 
 
L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura inferior a 1.5 m sense que es 
produeixin disgregacions. 
 
Es prendran les precaucions necessàries perquè les espessors de les parets no quedin 
disminuïdes en cap punt. 
 
Una vegada finalitzada la bonera es netejarà de qualsevol tipus de residu. 
 
Les connexions del tub s'efectuaran a les cotes definides en els plànols i de manera que els 
extrems sobresurtin 1 cm de les cares interiors. 
 
El tub de connexió amb un pou de registre, s'unirà al mateix en la seva part inferior, de 
manera que no produeixi abocament sobre les persones que puguin entrar al pou. 
 
El bastidor, la reixa i la tapa seran de farga grisa, de segona fusió, eutectoide o 
hipoeutectoïde, de gra fi i homogeni. La càrrega de ruptura serà com a mínim de 1.800 
Kg/cm2, obtinguda segons estableix la norma UNE 36-111-73. 
 
En cas que la bonera no sigui de formigó, es procedirà a l'acabat de les seves parets, tant 
interiorment com exteriorment segons indiqui la Documentació Tècnica. En absència de la 
missa i llevat d'indicació en contra de la Direcció Facultativa s'utilitzarà un morter mixt de 
ciment, calç i sorra, amb una proporció en volum de 1:2:10. La superfície interior serà llisa i 
estanca. 
 
En aquells casos que les boneres siguin situat en carrers o altres zones urbanes, es 
construiran segons els tipus normalitzats per l'Ajuntament i tot el que figura al Plec per a ells, 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

217 
 

serà vàlid si no entra en contradicció amb els esmentats tipus. 
 
No es col·locaran coincidint amb passos per als vianants. 
 
La resistència característica als 28 dies del formigó de la solera, protecció del tub i parets, en 
el seu cas, serà major o igual a la fck. 
 
Els maons a utilitzar seran del tipus M segons la Norma UNE 67-019-78, o s'ajustaran a la 
Norma ASTM C-32 "Sewer amb Manhole Brick".  En aquest segon cas seran del grau MN. 
 
Les tapes disposaran d'un forat o un altre dispositiu que permeti aixecar-les. 
 
Les toleràncies de l'execució seran: 
 
- Anivellament de la solera: ±  20 mm 
- Aplomat total: ±  5 mm 
- Nivell entre el bastidor i la superfície: - 10 mm 
- Nivell entre la reixa o tapa i la superfície: - 10 mm 
  
La superfície d'assentament haurà de ser plana i ser neta de pedres i altres materials solts. 
 
La solera quedarà plana, anivellada i a la profunditat prevista en la Documentació Tècnica. 
 
Les parets hauran de quedar verticals i ben assentades sobre la solera. 
 
El nivell de coronació permetrà la col·locació del bastidor i reixa anivellats amb la superfície 
sense sobresortir. 
 
El bastidor quedarà ben assentat sobre les parets i anirà proveït d'elements d'ancoratge que 
el fixin a la mateixa, bé quedant embeguts en el formigó o subjectes amb morter.  Dit 
ancoratges i el bastidor no sobresortiran de les parets. 
 
Si la superfície té pendent, la part superior del bastidor i la reixa, mantindran la pendent 
quedant en el mateix pla que la superfície. 
 
Normativa de compliment obligat:  
 
- EHE. "Instrucció de formigó estructural". 
- PG. 3/75. "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts". 
Amb les correccions de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-
9.10.89). 
- Normativa per a la informació i senyalització d'obres de l'Ajuntament de Barcelona. 
- Instruccions de l'Alcaldia de Barcelona sobre la instal·lació d'elements urbans en l'espai 
públic de la ciutat. 
- Normalització dels elements urbans del grup 8, de l'Alcaldia de Barcelona. 
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 ARQUETES 
 
Aquesta unitat consisteix en les operacions necessàries per a l'execució d'arquetes de 
formigó 'in-situ', de formigó prefabricat, maçoneria, maó o qualsevol altre material previst en 
la Documentació Tècnica o autoritzat per la Direcció Facultativa. 
 
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 solera. 
- Encofrat i desencofrat en cas de formigó in-situ. 
- Construcció de l'arqueta i les seves unions amb les canonades que conflueixen en ella. 
- Col·locació del bastidor amb morter de ciment o embegut en el formigó. 
- Netedat de l'interior de l'arqueta. 
- Col·locació de la reixa o tapa sobre el bastidor. 
 
La forma, dimensions i espessors de les arquetes, així com els materials a utilitzar seran les 
definides en la Documentació Tècnica. 
 
La resistència característica als 28 dies del formigó de la solera i parets, en el seu cas, serà 
major o igual a fck requerida. 
 
Els maons a utilitzar seran del tipus M segons la Norma UNE 67-019-78, o s'ajustaran a la 
Norma ASTM C-32 "Sewer and Manhole Brick". En aquest segon cas seran del grau MN. 
 
Les tapes disposaran d'un forat o un altre dispositiu que permeti aixecar-les. 
 
Les toleràncies d'execució seran : 
 
- Anivellament de la solera: ±  20 mm 
- Aplomat total: ±   5 mm 
- Nivell entre el bastidor i la superfície: - 10 mm 
- Nivell entre la reixa o tapa i la superfície: - 10 mm 
 
La superfície d'assentament haurà de ser plana i ser neta de pedres i altres materials solts. 
 
La solera quedarà plana, anivellada i a la profunditat prevista en la Documentació Tècnica. 
 
L'arqueta haurà de quedar vertical i ben assentada sobre la solera. 
 
El nivell de coronació permetrà la col·locació del bastidor i reixa o talla anivellats amb la 
superfície sense sobresortir. 
 
El bastidor quedarà bé assentat sobre les parets de l'arqueta i anirà proveït d'elements 
d'ancoratge que el fixin a la mateixa, bé quedant embeguts en el formigó o subjectes amb 
morter.  Els esmentats ancoratges no sobresortiran de les parets de l'arqueta. 
 
Si la superfície té pendent, la part superior del bastidor i la tapa o reixa, mantindran la 
pendent quedant en el mateix pla que la superfície. 
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La tapa o reixa quedarà recolzada sobre el bastidor en tot el seu perímetre, de manera que 
no tingui moviments que puguin provocar la seva ruptura per impacte o produir sorolls. 
 
Durant les diferents operacions es prendran les precaucions necessàries per no produir 
desperfectes als materials. 
 
No podrà transcórrer més d'una hora (1 h) des de la fabricació del formigó fins a la seva 
col·locació, llevat de per indicació de la Direcció Facultativa en el cas de la qual s'utilitzaran 
retardadors de l'enduriment. 
 
L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura inferior a un metre i mig (1,5 m) sense 
que es produeixin disgregacions. 
 
Es prendran les precaucions necessàries perquè les espessors de l'arqueta no quedin 
disminuïdes en cap punt. 
 
Una vegada finalitzada l'arqueta es netejarà de qualsevol tipus de residu. 
 
Les connexions amb els tubs s'efectuaran a les cotes definides en els Plànols i de manera 
que els extrems d'ells sobresurtin un centímetre (1 cm) de les cares interiors de l'arqueta. 
 
El bastidor, la reixa i la tapa seran de farga grisa, de segona fusió, eutectoide o 
hipoeutectoide, de gra fi i homogeni.  La càrrega de ruptura serà com a mínim de mil vuit-
cents quilograms per centímetre quadrat (1.800 Kg/cm2), obtinguda segons estableix la 
Norma UNE 36-111-73. 
 
En cas que l'arqueta no sigui de formigó, es procedirà a l'acabat de les seves parets, tant 
interiorment com exteriorment segons indiqui la Documentació Tècnica.  En absència de la 
mateixa i llevat d'indicació en contra de la Direcció Facultativa, s'utilitzarà un morter mixt de 
ciment, calç i sorra, amb una proporció en volum d'1 : 2 : 10.  La superfície interior serà llisa i 
estanca. 
 
La normativa de compliment obligat serà la EHE. "Instrucció de formigó estructural". 
 
PERICONS I POUS 
 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat per la DO. 
 
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. 
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Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions assenyalades als Plànols. 
Tant mateix, el seu 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. 
 
CLAVEGUERONS 
 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs o de formigó prefabricats, 
embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 
de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 
s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 
connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la 
solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, 
evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de 
procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 
amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, 
havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats 
elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres. 
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DRENS SUBTERRANIS I MATERIAL FILTRANT 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali la DO. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó de resistència característica 15 N/mm2. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 1 m per 
sobre de la solera de formigó. 
 
Les profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran en funció de les sobrecàrregues de 
trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del geotèxtil sobre la 
grava filtrant. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de complir les especificacions de l'article 420.3 del 
PG-3. 
 
MOBILIARI 
 
BANCS 
 
Els bancs ancorats al terra es faran amb daus de formigó de 30 x 30 x 30 cm com a mínim, 
no quedant aquests visibles. 
 
Hauran d'ubicar-se al lloc indicat en la Documentació Tècnica del Projecte i quedaran 
horitzontals independentment de la pendent del terra. 
 
Una vegada col·locat el banc, no presentarà deformacions, cops ni altres defectes visibles. 
 
L'altura de l'assentament serà de 40 cm 
 
En els ancorats al terra, l'ancoratge dels suports haurà de ser com a mínim de 25 cm i amb 
quatre daus de formigó. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
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- Altura de l'assentament: ±20 mm 
- Horitzontalitat:  ±10 mm 
 
L'execució comprendrà les operacions següents: 
 
- Formigonat dels daus d'ancoratge 
- Col·locació del banc 
- El formigonat dels daus es realitzarà amb una temperatura entre 5ºC i 40ºC. 
- No es podrà utilitzar el banc, fins i tot transcorregudes 48 h des de la seva col·locació. 
- Després del muntatge i fins i tot la conclusió de les obres, hauran de quedar protegits contra 
cops. 
 
La DO comprovarà els següents aspectes per a cada banc: 
 
- Ancoratges 
- L'altura i horitzontalitat de l'assentament 
- Acabat 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PAPERERES 
 
Les papereres ancorades al terra es faran amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm com a 
mínim, no quedant aquests visibles. 
 
S'ubicaran al lloc indicat en la Documentació Tècnica del Projecte i quedaran verticals, 
independentment de la pendent del terra. 
 
Una vegada col·locada la paperera, no tindrà deformacions, cops ni altres defectes visibles. 
 
L'altura de la paperera serà de 80 cm 
 
En les ancorades al terra, l'ancoratge del braç de suport haurà de ser com a mínim de 15 cm 
 
En les ancorades a paraments, l'ancoratge serà mitjançant pletines de fixació de 25 x 4 mm 
mínim. 
 
Les toleràncies d'execució són: 
 
Altura: ±20 mm 
Verticalitat: ±10 mm 
  
L'execució comprendrà les operacions següents: 
 
- Formigonat dels daus d'ancoratge o fixació dels elements de suport 
- Ancoratge o fixació de la paperera als suports. 
- El formigonat dels daus es realitzarà amb una temperatura entre 5ºC i 40ºC. 
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- No s'utilitzaran fins i tot transcorregudes 48 h de la seva col·locació. 
- Després del muntatge i fins i tot la conclusió de les obres, hauran de quedar protegides 
contra cops. 
 
La DO comprovarà els següents aspectes per a cada paperera: 
 
- Ancoratges de les mateixes 
- Altura i verticalitat 
- Acabat 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
MARQUES VIALS 
 
Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per 
a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb 
pintura reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les 
zones a pintar s'indiquen al Document núm. 2: plànols.  
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant la DO els punts 
on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària 
que emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la DO les mostres de 
materials que es considerin necessaris pel seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi 
haurà de ser abonat pel contractista. 
 
La pintura s'haurà d'aplicar a raó de nou-cents grams per metre quadrat (900 gr/m²) i les 
microsferes de vidre a raó de cinc-cents cinquanta grams per metre quadrat (550 gr/m²). 
 
La preparació de la superfície d'aplicació haurà de complir l'especificat en l'apartat 700.4.2 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Ponts i Carreteres i haurà de 
regir el següent: 
 
A les carreteres que s'estableixi per primera vegada senyalització horitzontal, el Contractista 
haurà de realitzar el replanteig de les marques vials, i fixar els punts que determinin el 
començament i acabament dels trams on és prohibit l'avançament, el qual haurà de ser 
sotmès a l'aprovació de la DO, requisit sense el que no es podrà efectuar la pintura de les 
marques. 
 
L'inici de les obres haurà d'estar condicionat a l'acceptació dels materials i a l'execució prèvia 
de mig quilòmetre de calçada, de cadascuna de les carreteres que s'han de pintar, per tal de 
comprovar les dosificacions dels productes que s'han d'emprar i les característiques 
geomètriques de les marques vials. 
 
Durant l'execució dels treballs, el Contractista haurà de posar a disposició de la DO un diari 
d'obra on s'hi haurà d'anotar, especialment, per jornades de treball, les indicacions següents: 
 
- Les condicions climàtiques en el moment de les aplicacions. 
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- Les quantitats de productes utilitzats, on s'hi haurà de fer esment dels productes utilitzats. 
- Les superfícies pintades realment, tot indicant els punts quilomètrics de la carretera que 
abasta el tram executat durant la jornada. 
 
A més a més s'hauran de realitzar controls de qualitat i de dosificació. 
 
El control de qualitat consistirà en la realització, per un laboratori oficial, dels assaigs 
d'identificació dels productes que s'han d'emprar a les marques vials, per tal de comprovar 
que aquests coincideixen sensiblement amb els que al seu dia es van acceptar. Aquests 
assaigs es relacionen en l’Article 700 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
Obres de Carreteres i Ponts. 
 
La presa de mostres s'haurà de fer segons el que disposa l’Article 700 de l'esmentat Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, o bé a peu d'obra, durant 
l'aplicació de la marca vial. 
 
Les toleràncies admissibles respecte dels valors obtinguts dels assaigs per a l'acceptació de 
la pintura i de les microsferes de vidre, sempre que estiguin dins dels límits fixats en les 
característiques dels materials que s'indiquen en l’Article 700 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, hauran de ser les següents: 
 
Pintures 
- Consistència Krebs-Storner a 25ºC: + 10% 
- Temps de secatge a 20 + 2ºC: + 10% 
- Pes específic a 25ºC: +  3% 
- Matèria fixa a 115ºC: + 2 ut. 
- Reflectància lluminosa aparent: + 0,01 ut. 
 
Microsferes de vidre 
Percentatge defectuoses: + 10% 
 
Si els resultats dels assaigs no compleixen les condicions anteriors, el Contractista haurà de 
tornar a realitzar l'aplicació, al seu càrrec, de totes les marques vials que s'hagin pintat amb 
els materials de la partida assagada. 
 
Durant l'execució de les marques vials s'haurà de controlar el pes del producte de pintura sec 
aplicat (o dosificació seca) per pesada posterior a l'assecament de la pintura de provetes de 
poliuretà o de xapa metàl·lica de tres-cents per cent cinquanta per dos mil·límetres 
(300x150x2 mm) prèviament tarades, mitjançant una balança amb sensibilitat d'una dècima 
de gram (+ 0,1 gr.). 
 
Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb una freqüència 
d'un control cada dos quilòmetres (2 km) de calçada. 
 
Si la dosificació seca és inferior en més d'un deu per cent (10%) a la dosificació prevista, el 
Contractista haurà de procedir, al seu càrrec, a l'aplicació d'una capa suplementària de 
pintura dins les vint-i-quatre hores (24 h.) següents que li hagin notificat els resultats dels 
controls i les reparacions que s'han d'efectuar. 
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El pes del material aplicat de microesferes de vidre s'haurà de controlar de la mateixa 
manera que la pintura, per diferència de pesada entre una proveta realitzada amb 
microsferes que s'haurà d'invertir per tal que es desprenguin totes les que no s'hagin adherit 
a la pintura, i una proveta realitzada sense aquestes. 
 
Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb una freqüència 
d'un control cada dos quilòmetres (2 Km.) de calçada. 
 
Si el pes de les microsferes incorporades a la pintura és inferior en més del deu per cent 
(10%) a la dosificació prevista, el Contractista haurà de procedir, al seu càrrec, a l'aplicació 
d'una capa suplementària de pintura i de microsferes, dins de les vint-i-quatre hores (24 h.) 
següents a que se li hagin notificat els resultats dels controls i reparacions que s'han 
d'efectuar. 
 
S'entén per visibilitat nocturna la capacitat que té la superfície pintada per retornar la llum 
vers la font d'origen. La major o menor intensitat del raig reflectit quan s'il·lumina cada marca 
vial amb una mateixa font de llum i en igualtat de condicions és el que ens dóna el poder 
reflector. 
Valoració 
 
El poder reflector de les marques vials es valora per mitjà de les dades numèriques 
registrades pel retroreflectòmetre, aparell que simula, a escala reduïda, les condicions de 
visibilitat nocturna de les marques vials que troba un automobilista quan circula amb els 
llums d'encreuament. 
 
Les zones hauran d'estar perfectament seques i a una temperatura superior a cinc graus 
centígrads (+ 5 ºC.). 
 
A cada carretera s'haurà de seleccionar, per a les línies, almenys una zona de mesura per 
cada jornada de treball, on es va aplicar pintura, per a la qual cosa s'haurà de tenir en 
compte el diari d'obra. Els punts singulars (fletxes, paraules, línies de STOP, passos de 
vianants, símbols de Cediu el Pas, zones excloses al trànsit, etc.) s'hauran de considerar 
cadascun com una zona de mesura. 
 
A cada zona escollida s'haurà d'efectuar, almenys, divuit (18) mesures, repetides sobre dos 
(2) traços consecutius o en vint metres (20 m.) de línia continua. Si la línia té més de quinze 
centímetres (15 cm.) d'ample el seu perfil transversal haurà de ser tingut en compte, per a la 
qual cosa s'haurà de realitzar un terç de les mesures a la vora dreta de la línia, un terç a l'eix 
de la línia i un terç a l'esquerra de la línia. 
 
En els punts singulars, el repartiment de les mesures s'haurà de fer tenint en compte el pas 
de les rodes. En aquests punts s'hauran de realitzar divuit (18) mesures per cadascun d'ells, 
llevat de les fletxes, que amb deu (10) mesures serà suficient. 
 
 
El valor inicial de la retrorreflexió, mesurada entre 48 i 93 hores després de l'aplicació de la 
pintura, haurà de ser com a mínim de tres-centes (300) mil·licandeles per lux i metre quadrat. 
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El valor de la retrorreflexió als sis (6) mesos de l'aplicació haurà de ser com a mínim de cent 
seixanta (160) mil·licandeles per lux i per metre quadrat. 
 
Si no s'aconsegueixen aquests valors, el Contractista haurà de pintar el necessari per tal 
d'aconseguir la retrorreflexió exigida. 
 
PINTAT DE MARQUES I ZEBRATS AMB PINTURA DE VARIS COMPONENTS 
 
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a realitzar el pintat dels zebrats 
en zones del paviment on no existien prèviament i s'ha constatat la seva necessitat, o bé on 
ja existien, però les característiques reflectants dels mateixos han disminuït fins nivells que 
fan necessària la seva restitució.  
 
L'execució inclou les següents fases: 
 
- Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3. IC. 
- Neteja de les zones on s'ha de realitzar el pintat. 
- Premarcat de la figura, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg de la 
mateixa, si fos necessari i així ho indiqués el Director Facultatiu. 
- Pintat dels zebrats. 
- Treure la senyalització i dispositius de seguretat. 
 
La retroreflexió del zebrat, mesurada amb retroreflectòmetre d'alt rendiment, no haurà de ser 
inferior als límits següents: 
 
- Inicial (entre les 48 i 96 hores després del pintat o repintat de la banda vial): quatre-centes 
mil·licandeles per lux i metre quadrat (400 m.c.lx.m2). 
- Al sis mesos: dues-centes vint mil·licandeles per lux i metre quadrat (220 m.c.lx.m2). 
- Als dotze mesos: cent cinquanta mil·licandeles per lux i metre quadrat (150 m.c.lx.m2). 
 
En el cas de pintura de varis components, el valor inicial de la retroreflexió podrà ser un 10% 
inferior a l'indicat. 
 
Les característiques de les pintures seran termoplàstica, de color blanc i reflectant, segons 
l'època d'aplicació de la pintura. La dotació per metre quadrat (m2) serà de 0,6 Kg d'esferes i 
3 Kg. de pintura. 
 
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present 
operació acompliran el prescrit en el PG-3. 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts 
que s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 
 
Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells 
atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de 
mesurar. 
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TANCA EXTERIOR. 
 
A tots costats de l'obra es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò indicat al 
Document núm. 2 plànols. 
 
Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig 
general i replanteig parcials, havent de subministrar a la DO tota la informació que sigui 
necessària per a la correcta realització de les obres. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat la DO i el 
contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de l'obra. 
 
L'execució de fonaments i col·locació de pals comprendrà els següents treballs: 
 
- Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca a la distància indicada en plànols.  
- Les dimensions de l'excavació de fonaments serà igualment la definida a plànols. 
- Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament 
anivellada o en el seu cas, es transportarà a l'abocador. 
- El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
- Elements prefabricats. 
 
El Contractista de l’Obra lliurarà a la DO per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a 
més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural 
considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs 
complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissura en 
aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de 
constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que es 
sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
 
ABALISAMENT 
 
Aquesta unitat d'obra consisteix en la col·locació de captafars per a senyalitzar els marges de 
la via de circulació, així com la col·locació de fites d'aresta. 
 
La instal·lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de 
color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
Als ramals de sortida de la via principal en cas d'enllaços es balisaran només fins a 48 m 
després del pas format pel ramal i la via principal de circulació i de forma similar als ramals 
d'entrada. 
 
La separació dels reflectants serà de quatre metres (4 m) en la secció normal de la via de 
circulació i en les sortides i entrades de ramals, als quaranta-vuit metres (48 m) primers a 
comptar des del nas. 
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Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) 
d'alçada. 
 
Les fites d'aresta es col·locaran al costat del voral de manera que l'alçada del centre de 
gravetat del reflectant sigui de cinquanta-cinc centímetres (55 cm) de la vora exterior 
d'aquest. 
 
La posició de les fites serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que 
resisteixin una agitació lleu donada per la mà o la força del vent, però que en cas de xoc de 
vehicles, cedeixin sense malmetre a aquests abatent-se i essent normalment recuperables 
posteriorment. 
 
Les fites d'aresta es col·locaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre 
excavant una rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de secció 
circular similar, com a mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament que aprovi la 
DO. Quan es tracti de col·locar sobre formigó, les dimensions anteriors es podran reduir, 
però serà necessari formigonar el forat obert per col·locar la fita. 
 
Es col·locarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, 
s'introduirà a través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues tongades 
que es compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb un nombre de 
cops no inferior a 50. La DO podrà aprovar un altre sistema. 
 
En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita amb un 
arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i en tot cas 
abans d'iniciar les obres se li haurà de proposar a la DO de les obres la forma de realitzar la 
fixació de les fites. 
 
On existeixi biona, la fita es fixarà al terreny com s'indica anteriorment, només que la fita 
anirà subjectada al pal de la barrera amb dos forquetes amb una platina i dos cargols. 
 
En cas que la blonda estigui situada sobre una obra de fàbrica en la que existeixi biona, es 
retallarà la fita, unint el pal de la blonda de la manera indicada. 
 
Per a obtenir una transició de corba cap al tram continu recte, s'implantaran transicions en 
que successivament es van adoptant les distàncies següents de la normativa vigent. 
 
Quan es tracti de dues corbes relativament pròximes, s'implantaran als punts que 
corresponguin a cada una, segons el seu radi, i en els punts intermedis s'aniran espaiant 
d'acord amb el criteri del paràgraf anterior. No obstant pot passar que per la diferència de 
radis i per la proximitat de les corbes, si es comença a augmentar la separació des de la 
corba de menor radi, s'arribi a la de major radi, amb una separació menor que la que 
corresponia pel seu propi radi. En aquest cas s'adoptarà la solució que suposi major nombre 
de fites. 
 
La disposició de les fites serà la mateixa per l'interior i exterior de la corba, col·locant-les 
enfrontades en un mateix radi. Sobre el pal de les fites quilomètriques, en la seva cara 
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posterior i a la mateixa alçada que en els fites d'aresta, s'adheriran dos cercles blancs d'alta 
intensitat iguals als de les fites d'aresta. 
 
El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de l'empresa 
que fabrica les fites, així com la direcció de la factoria, acompanyant una autorització escrita 
de l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració pugui visitar la fàbrica en 
qualsevol moment i prendre les mostres que cregui oportunes per a la seva anàlisi. Així 
mateix haurà d'acompanyar un certificat a aquestes empreses en el que garanteixi que el 
material acompleix les prescripcions indicades en aquest Plec. 
 
L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les 
despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del 
pressupost d'Execució per Contracta. 
 
La fita haurà de portar els tractaments necessaris per a garantir una perfecta adherència de 
la làmina reflectant. 
 
En cas de despreniment d'aquesta, el Contractista haurà de reposar-la al seu càrrec. 
 
En la part posterior de la fita s'inscriurà l’administració, així com la referència del fabricant i el 
mes i l'any de fabricació. 
 
Per a determinar la rectitud de la fita, es col·locarà a aquesta recolzada en tota la seva 
llargada, per ambdues cares i per l'aresta arrodonida sobre un regle contrastat de cares 
paral·leles i longitud no menor de 1.550 mm, no havent de passar més que una galga de 1,5 
mm de gruix entre l'aresta de perfil i el pla del regle en al llarg de 1.500 mm. 
 
Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les toleràncies 
que s'especifiquen als plànols. 
 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 
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'arbres, 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. 
 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

231 
 

ENDERROCS I DEMOLICIONS 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocats d’estructures i 
edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, 
mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se 
l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas 
d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de demolició paviments de mescla bituminosa, es mesuraran els metres quadrats 
(m2) en planta realment executats. 
 
El tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó es mesurarà per 
metres lineals (ml) 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 i demolicions segons els preus unitaris establerts al Quadre de 
Preus. 
 
EXCAVACIONS 
 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou 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’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 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, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
EXCAVACIÓ EN DESMUNT DE L'ESPLANADA 
 
L'excavació de desmunt de l'explanació 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'explanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, 
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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 o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, 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, allisada de talussos 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, també, 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, 
inclòs la voladura. 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 i voladura 
que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 
m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses 
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a lloc d’ús, 
inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador 
 
PRETALL EN TALUS 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre 
quadrat (m2) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament 
l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats 
d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre 
de preus. 
  
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 contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 
volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons 
de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el 
volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de 
fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta 
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centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la 
qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot 
cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l'únic objecte 
d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè, o dins, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà 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, 
inclòs la voladura. 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 i voladura 
que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 
 
m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i transport 
a l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 
EXCAVACIÓ DE BUIDAT ENTRE PANTALLES 
 
L'excavació de buidat entre pantalles es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant 
el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el 
fons de la rasa i del terreny.  
 
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, 
inclòs la voladura. 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 i voladura 
que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació de buidat entre pantalles s’abonarà segons els preus unitaris establerts al 
Quadre de preus: 



PROJECTE APARCAMENT SOTERRAT, C/SAGRERA I BAIXADA DE LA SAGRERA, BARCELONA 
PLEC DE CONDIONS TÈCNIQUES 

234 
 

 
m3  Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb 
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec 
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
m3  Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, 
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, 
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
TERRAPLENS I REBLIMENTS 
 
TERRAPLENS O PEDRAPLENS 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d’iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l’esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i fonament, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà el preu corresponent d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè, segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons 
de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla "in situ” si n’hi hagués, rasanteig, 
allisada de talussos, esglaonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin 
i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 
preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà segons la procedència del material, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus. 
 
BASE DE TERRAPLENAT O PEDRAPLENAT 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums 
de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de 
‘excavació. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 
Preus. 
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REBLIMENTS LOCALITZATS 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà segons la procedència del material, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus. 
 
ALLISADA DE TALUSSOS 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
RETALUSSAT EN DESMUNTS 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el retalussat en excavació 
de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui 
expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins 
de les unitats de desmunt. 
 
El retalussat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
m3 sobrepreu per retalussat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, 
amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 
 
APORTACIÓ I EXTENSIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els 
previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. 
L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
m3 tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
 
m3 subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
CAMINS D’ACCESSOS ALS TALLS 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per a 
la DO., amb les corresponents mesures, no serà d’abonament. 
 
ESTRUCTURES 
 
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
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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. 
 
El formigó a cunetes revestides, pericons, pous, paviments, revestiment de canelles, etc, no 
serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
 
Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
 
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. 
 
ENCOFRATS I MOTLLES 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aploms, anivellaments i 
rasanteigs de superfícies. 
 
CINDRIS 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum 
realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer 
Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
PANTALLES 
 
L’amidament de les pantalles es farà per m2 de superfície segons l'amplària definida en els 
plànols, la longitud real excavada i la profunditat real de la mateixa contada des del muret 
guia.  
 
Hi queden incloses les següents operacions: 
 
- Transport a l'obra i trasllat d'equips d'excavació, grues, fabricació de llots, compressors, 
grups electrògens i d'altres. 
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- Excavació amb l'ús de llots, quan sigui necessari. 
- Subministrament, fabricació, recuperació i regeneració de llots. 
- Muntatge i desmuntatge de junts. 
- Subministrament i col·locació del formigó. 
- Repicat de sobregruixos en els paraments vistos. 
- Treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
- Energia i aigua consumides. 
- Càrrega i transport a l'abocador dels productes de l'excavació. 
- Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
Utilització del trepà en cas necessari. 
 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra les armadures de les pantalles. 
 
El preu inclou rebliments provisionals de morter i successives reperforacions. 
  
L'execució de muret guia s'amidarà i abonarà per m de llargària amidada per l’eix de la 
pantalla, segons les especificacions de la Direcció Tècnica, dins del preu s'inclou l'excavació, 
formigó, armadures, encofrat, desencofrat i totes les operacions necessàries per a executar 
la unitat d'obra.  
 
L'enderroc de muret guia, s'amidarà i abonarà per metre lineal, estan inclosos la  càrrega i 
transport abocador. 
 
En general la dosificació de les pantalles de bentonita-ciment serà la necessària per a assolir 
una resistència de 2 Kg/cm2. En el cas de les pantalles que serveixen de recolzament  a les 
lloses executades per fases serà necessària una dosificació que permeti assolir una 
resistència de 10 Kg/cm2 
 
Repicat de pantalles i enderroc de coronament de pantalles. 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica tant en el repicat 
per regularització i unió de les mènsules i soleres com l'enderroc de coronament, inclou el 
repicat, el doblatge de les armadures, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats i totes les feines adients a la seva execució, segons indicació de la 
Direcció Tècnica. Inclou enderroc, carrega i transport abocador. 
 
AUSCULTACIÓ  
 
Aquesta partida alçada es preveu per a realitzar una campanya d'auscultació de pantalles 
durant l'execució de les mateixes. 
 
El contractista de l'obra restarà obligat a abonar els imports presentats per la empresa o 
empreses que es designin per a la realització d'aquesta tasca. 
  
El pagaments dels imports de les factures generades per aquestes tasques, es justificarà 
amb l'autorització prèvia als treballs per Direcció d'Obra i el corresponent rebut visat per la 
Direcció d'Obra. 
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L'import a certificar es calcularà amb l'import de les factures abonades, exclòs l'IVA, i 
incrementant amb un 5% en concepte de despeses indirectes. Aquest import es considerarà 
com a preu d'execució material. 
 
PILONS 
 
El pilons es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) executat descomptat el descapçat 
pertinent. Tampoc s'abonaran l'excés de formigó en els caps ni les sobreexcavacions 
 
El preu inclou les següents operacions i materials: 
 
- Transport a obra i trasllat dels equips d'excavació, grues, grups electrògens, tubs de 
formigonat, equips per a fabricació de llots, tubs, mesures auxiliars i maquinaria necessària. 
- Replanteig i muntatge d'equips 
- Subministrament, fabricació, recuperació i regeneració de llots 
- Excavació amb tub o sense, amb llots o sense 
- Col·locació d'armadures 
- Subministraments i col·locació del formigó sulforresistent 
- Subministraments i col·locació de tubs per assajos sònics 
- Energia i aigua consumides 
- Càrrega i transport a abocador dels productes de l'excavació 
- Cànon d'abocament  
- Execució dels camins, plataformes... i totes les operacions necessàries per a l'execució 
d'aquestes 
- Qualsevol altre material i operació necessaris per a la correcta execució de la unitat 
 
Es considera en el preu d'abonament les tasques d'auscultació 
 
ARMADURES PASSIVES 
 
Els acers es mesuraran multiplicant les longituds que figuren als plànols per al pes de 
quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui la DO. 
Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de 
laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments 
per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
ARMADURES ACTIVES 
 
Els acers es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
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Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per destintolaments, 
suplements, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 
operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
 
PERFIL METÀL·LIC 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (U) el subministrament i muntatge del qual serà d’acord 
amb l'indicat al PCT. 
 
Aquesta Unitat d’obra comprèn tot lo necessari per a situar el perfil a peu d’obra, aixecament 
del mateix be de forma manual o amb medis mecànics, correcta col·locació, segons les 
normes, assegurant la seva estabilitat fins fraguat del formigó, incloent-hi  el seu “rebut”. 
Inclou, a més, el transport de totes les eines i medis auxiliars al lloc de treball i la seva 
retirada; disposició dels medis de seguretat i protecció reglamentaris; abassegament de tots 
els materials a peu d’obra per el seu muntatge i perfecte acabat de les Unitats. 
 
FUSTERIA D'ACER INOXIDABLE 
 
La fusteria d'acer inoxidable es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície 
realment executada, o per unitat (U) de la mateixa forma, mida i característiques. 
 
En el preu s'inclou, el material, soldadura i posterior decapatge, part proporcional d'ajuts per 
a la seva col·locació, segellament de juntes, elements de fixació a les fàbriques, cobrejuntes, 
eines i polit mirall acabat o l'especificat en la Documentació Tècnica del Projecte. 
 
El subministrament i col·locació dels panys i claus normalitzades pel FMB., estarà igualment 
inclòs en el preu, llevat de que explícitament s'indiqui que seran d'abonament independent, 
en el cas del qual es mesuraran i abonaran per unitat (U). 
 
FUSTERIA D'ALUMINI 
 
La fusteria d'alumini es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada o per unitat (U) de la mateixa forma, mida i característiques segons DT. 
 
En el preu s'inclou, el material, la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, 
segellament de juntes, elements de fixació a les fàbriques, premarcs, cobrejuntes i eines. 
 
El subministrament i col·locació dels panys i claus normalitzades pel FMB., estarà inclòs en 
el preu, tret que explícitament s'indiqui que seran d'abonament independent, en el cas del 
qual es mesuraran i abonaran per unitat (U). 
 
BARANES 
 
Les baranes es mesuraran i abonaran per metres (m) de longitud realment executada. 
 
El preu inclou, els materials, passamans, ancoratges, soldadura i decapatge d'aquesta, 
patilles per rebre-les, morter, mà d'obra de muntatge, mitjans auxiliars necessaris per a la 
seva correcta execució, vidre en cas d'haver-n'hi i acabaments. 
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PASSAMANS 
 
El passamà que forma part d'una barana no serà d'abonament independent. 
 
En la resta dels casos, els passamans es mesuraran i abonaran per metres (ml) de longitud 
realment executada. 
 
El preu inclou, els materials, ancoratges o cargols de fixació, soldadura i decapatge 
d'aquesta, patilles per rebre'ls, morter, mà d'obra i mitjans auxiliars per a la seva execució i 
acabaments. 
 
JUNT DE DILATACIÓ  
  
Els junts es mesuraran per metres lineals (ml) realment col·locats i deduïts dels plànols. 
 
El preu d'abonament compren, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 
de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
FORMACIÓ I SEGELLAT DE JUNTS  
 
Aquestes unitats d'obra s'abonaran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats 
sobre Plànols d'acord amb els preus unitaris que figura al Quadre de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i 
quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra. 
 
AFERMATS 
 
TOT-U ARTIFICIAL. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
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 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 
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els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament els escreixos laterals. 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 D'EMPRIMACIÓ 
  
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, en les 
capes indicades 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) realment executats, en les 
capes indicades segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
EMULSIÓ 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, en les 
capes indicades segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
REGS DE CURAT 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, en les 
capes indicades segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
BEURADES 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, en les 
capes indicades segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
PAVIMENTS 
 
PEDRA NATURAL 
 
La unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, 
deduint la superfície corresponent a buits amb el següent criteri: 
Buits de fins 1 m2 no es deduiran 
Buits de més d'1 m2 es dedueixen al 100% 
 
La unitat inclou totes les operacions i materials necessaris parell la seva execució correcta i 
total, en particular la realització de juntes, l'acabat de cants de les peces, especegaments 
específics, resines transparents en el seu cas i que sigui necessari el polit i abrillantat. 
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PEDRA ARTIFICIAL 
 
La unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, 
deduint la superfície corresponent a buits amb el següent criteri: 
Buits de fins 1 m2 no es deduiran 
Buits de més d'1 m2 es dedueixen al 100% 
 
La unitat inclou totes les operacions i materials necessaris parell la seva execució correcta i 
total en particular l'acabat de cants de les peces, especegaments específics, l'estès de sorra, 
morter, empolvorat, humitejat i col·locació de les peces, farcit de juntes i netedat de la 
pavimentació. 
 
També inclou el rebaix, polit i enllustrat en cas que sigui necessària la seva realització. 
 
RAJOLES CERÀMIQUES 
 
La unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, 
deduint la superfície corresponent a buits amb el següent criteri: 
Buits de fins 1 m2 no es deduiran 
Buits de més d'1 m2 es dedueixen al 100% 
 
La unitat inclou totes les operacions i materials necessaris per a la seva execució correcta i 
total en particular l'acabat de cants de les peces, especegaments específics, estès i anivellat 
de la sorra, morter, empolvorat, humitejat i col·locació de les peces, farcit de juntes i netedat 
del paviment. 
 
FALS TERRA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, incloent suports, peces 
especials i totes les operacions necessàries per al seu total acabat. 
 
ESGLAONS 
 
La unitat es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) d'esglaó realment executat. 
 
L'esmentada unitat inclou totes les operacions i materials necessaris per a la seva execució 
correcta i total, en particular la realització de juntes, acabat de vores, dispositiu antilliscant i 
mamperlan en el seu cas. 
 
ENTORNPEU 
 
La unitat es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml), de entornpeu realment col·locat, 
deduint la longitud corresponent als buits amb el següent criteri: 
Buits de fins i tot 1,00 m. d'ample: no es deduiran 
Buits de més de 1,00 m. d'ample: es deduirà el 100% 
 
La unitat inclou totes les operacions i materials necessaris per a la seva execució correcta i 
total, en particular l'acabat de cants de les peces, especegaments específics, formació de 
juntes, adhesiu en el seu cas, lletada i repicat en el seu cas. 
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TANCAMENTS  
  
FÀBRICA DE MAONS 
 
Les fàbriques de maó es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats, 
deduint els buits d'acord amb el següent criteri: 
=1 m2  No es dedueixen 
>1 m2  Es dedueix el 100%  
 
S'inclou en el preu, els materials, el replanteig, totes les operacions necessàries per al seu 
total acabat, els fleixos o connectors, i el repàs de juntes i netedat del parament. 
 
Els carregadors de buits, estan inclosos en el preu, llevat d'indicació expressa de la 
Documentació Tècnica. 
 
Així mateix està inclosa la col·locació de marcs i premarcs de portes i finestres. 
 
No s'inclou en el preu els elements de protecció metàl·lica a base de perfil laminat en forma 
de o, que es col·loquen a les vores dels buits de portes i finestres, les quals es mesuraran i 
abonaran per quilograms (Kg) incloent la seva col·locació. 
 
FÀBRICA DE BLOCS 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executada. 
 
La resta de la superfície corresponent a buits aconseguirà d'acord amb el següent criteri: 
=1 m2  No es dedueixen 
>1 m2  Es dedueix el 100%  
 
El preu inclou, el material, el replanteig, el repàs de juntes, totes les operacions necessàries 
per al seu total acabat i la netedat final del parament. 
   
ENFOSCAT 
 
L'enfoscat no serà d'abonament independent per estar inclosa aquesta unitat en el preu del 
revoc. 
 
REVOC 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície acabada, amb la deducció de 
buits d'acord amb el criteri següent: 
 
- En paraments horitzontals: 
=1,00 m2 No es dedueixen 
>1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
- En paraments verticals: 
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En interior: 
=1,00 m2   No es dedueixen 
>1,00 m2 i = 2,00 m2  Es dedueix el 50% 
>2,00 m2   Es dedueix el 100% 
 
En exterior: 
 
=2,00 m2   No es dedueixen 
>2,00 m2 i =4,00 m2  Es dedueix el 50% 
>4,00 m2   Es dedueix el 100% 
 
El preu inclou, el material, fins i tot part proporcional d'arestes, cants i mestres, l'enfoscat 
previ, l'execució i la netedat dels elements que configuren els buits. 
 
BLANQUEJAT 
 
No es realitzarà el blanquejat quan la temperatura ambient al lloc d'utilització de la pasta sigui 
m2), comprovant la planeitat de l'estesa, i la interrupció de l'estesa en les juntes estructurals. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, amb deducció de la 
superfície de buits d'acord amb el següent criteri: 
=1,00 m2 No es dedueixen 
>1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
En el preu s'inclou, el material, fins i tot part proporcional d'arestes, cants i mestres, 
l'execució i la netedat dels elements que configuren els buits. 
 
ENRAJOLATS 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, amb deducció de la 
superfície de buits d'acord amb el següent criteri: 
=1,00 m2 No es dedueixen 
>1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
El preu inclou la preparació de la paret amb enfoscat previ, el material amb les peces 
especials amb cant esmaltat per a arestes vives o cobrejuntes de cant viu, segons 
l'especificat per la Documentació Tècnica del Projecte, el reajuntat i la netedat final. 
 
XAPATS DE PEDRA 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície executada realment. 
 
El preu inclourà, les peces amb seu acabat superficial, el morter, elements de subjecció, així 
com l'especegament específic de l'obra i el tractament de cants segons especificació de la 
Documentació Tècnica del Projecte. 
 
FALS SOSTRE 
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Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment executada. 
 
La deducció de la superfície corresponent a buits es farà d'acord amb el criteri següent: 
Buits d'1 m2 màxim: No es dedueixen 
Buits majors d'1 m2: Es dedueix el 100% 
 
En el preu està inclòs, les planxes, suports, perfils dels entramats, acabaments, execució 
d'orificis per a encastar o pas de conductes d'instal·lacions i blanquejat amb guix o pintat. 
  
IMPERMEABILITZACIÓ  
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment executada. 
 
La deducció de la superfície corresponent a buits, es farà d'acord amb el criteri següent: 
≤ 1 m2  No es dedueixen 
> 1 m2  Es dedueixen el 100% 
 
En el preu s'inclou la part proporcional de preparació de paraments, la imprimació, així com 
els solapaments, pèrdues, assaigs i tots els elements auxiliars, maquinària i personal 
necessari per a la seva correcta posada en obra. 
  
AÏLLAMENT 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, amb la deducció de la 
superfície de les obertures, d'acord amb el següent criteri: 
≤ 1 m2  No es dedueixen 
> 1 m2  Es dedueixen el 100% 
 
El preu inclou, les planxes, la preparació i netedat del suport, el material de fixació i els 
mitjans auxiliars necessaris per a la seva completa col·locació. 
 
ENVIDRIAMENTS 
 
En general la col·locació dels vidres no seran d'abonament independent, ja que es 
consideraran inclosos, en la unitat d'obra que formin part, llevat d'indicació en contra de la 
Documentació Tècnica del Projecte, en el cas del qual, es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície teòrica mesurada sobre plànols. 
 
El preu inclourà, el vidre, la massilla o màstic, les falques de suport i ribets clavats si es 
realitza amb aquesta col·locació, ajust del vidre al marc i acabaments amb la fusteria. 
  
MIRALLS 
 
Els miralls es mesuraran i abonaran per uniats (U) de les dimensions requerides realment 
col·locades. 
 
En el preu va inclòs, en el cas de col·locació mitjançant adhesiu, el mirall, suport, adhesiu i 
netedat final, i en el cas de fixació mecànica, el mirall, elements de fixació i netedat final. 
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En el cas d'anar emmarcat el preu del m2 inclourà la part proporcional de marc. 
 
PINTATS 
 
En general les pintures no seran d'abonament independent, ja que es consideraran incloses 
en l'element que formin part, llevat d'indicació en contra de la Documentació Tècnica del 
Projecte, en el cas del qual es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2). 
 
Tant en un cas com en un altre, la unitat inclou la preparació de la base, imprimacions, 
acabat i qualsevol altre tractament indicat al present article. 
 
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  
 
CENTRAL D'ALARMES D'INCENDIS 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de Central completa amb totes les seves targetes, fonts 
d'alimentació, proteccions i elements accessoris, fins i tot fixacions i connexions, incloent la 
programació, el programari de funcionament i les instruccions d'ús i manteniment. 
 
DETECTORS TÈRMICS 
 
Els detectors tèrmics es mesuraran per unitat (U) totalment instal·lada i programada, incloent 
accessoris i petit material necessari per al muntatge. 
 
POLSADORS i SIRENES D'ALARMA 
 
Els polsadors i les sirenes d'alarma es mesuraran per unitat (U) totalment instal·lada i 
programada, incloent accessoris i petit material necessari per al muntatge. 
 
EXTINTORS D'INCENDIS 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'extintor col·locada, inclòs fixació de suport, per cada 
un dels possibles tipus, amb o sense armari, incloent en el mesurament l'element de suport o 
l'armari tancat amb vidre frontal. 
 
BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de BIE col·locada, inclòs fixació de suport, per cada un 
dels possibles tipus, amb armari, incloent en el mesurament l'element de suport o l'armari 
tancat amb vidre frontal. 
 
SENYALITZACIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (U) de senyal subministrada i col·locada, una vegada s'hagi 
fixat aquesta en la posició més adequada, incloent l'adhesiu emprat. 
 
Les tires contínues es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) en les mateixes condicions 
anteriors. 
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INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
CONDUCTES  
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (ml) de conducte instal·lat, incloent accessoris, 
segons PCT. 
 
TOVERES 
 
Els extractors d'aire es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del 
PCT, totalment instal·lats, incloent: 
 
- L'equip amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. 
- Les connexions flexibles, amb els conductes d'aspiració i impulsió, realitzades. 
- El cablat i connexió elèctrica d'alimentació i posada a terra. 
- La mà d'obra necessària per al muntatge, instal·lació i proves.  
 
VENTILADORS 
 
Els ventiladors es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del 
PCT, totalment instal·lada i orientada, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
DETECTORS CO 
 
Els detectors CO es mesuraran per unitat (U) totalment instal·lada i programada, incloent 
accessoris i petit material necessari per al muntatge. 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
TUB RIGID D'ACER GALVANITZAT 
 
ml de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
SAFATA METÀL·LICA LLISA 
 
ml de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
CANALITZACIÓ NO VISTA  
 
ml de llargària necessària subministrada a l'obra, amidada entre els eixos dels elements o 
punts a connectar.  
 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
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REGISTRES  
  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
CABLES  
 
S’amidarà per metre lineal (ml) de cable totalment instal·lat, incloent la part proporcional de 
marcadors d’elements d’unió, de connexió i el connexió de cables a equips origen, destí i 
entremig, per cada tipus de cable i secció. 
 
ENLLUMENAT 
 
Les llumeneres, ja siguin standars o d'emergència, s’amidaran i abonaran per unitats 
realment executades als preus definits en el Quadre de Preus. En cap cas seran 
d’abonament l’excavació, formigonat, reblert, connexió o qualsevol altra operació necessària 
per a deixar instal·lat el punt de llum, donat que ja es consideren incloses en el preu de la 
llumenera. 
 
Les operacions de cablejat per connexió amb les caixes de derivació es consideren incloses 
en el preu. 
 
Els armaris de connexions i els pericons per a la instal·lació d’enllumenat s’amidaran per 
unitat (U). 
 
CABINES DE MITJA TENSIÓ 
  
Es mesurarà per unitat totalment instal·lada, connectada i funcionant, inclòs els embarrats o 
cables d’interconnexió, i el petit material, tal com cons deflectors, cablejat de control, etc.  
 
TRANSFORMADOR 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment muntada, connectada i funcionant, inclòs en el 
preu els terminals, cables i platines de connexió totalment acabats. 
   
ESCOMESES 
 
Unitats i criteris de mesura i abonament 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'escomesa, amb la potència i especificacions que 
figurin en la Documentació Tècnica. 
 
Aquesta unitat no serà d'abonament independent perquè es considera totalment inclosa en el 
conjunt de l'obra, fins i tot la realització de Projectes, petició de Llicències i Legalització, drets 
d'extensió, responsabilitat, escomesa, connexió i verificació. 
 
QUADRE ELÈCTRIC 
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Els quadres elèctrics es mesuraran i abonaran per unitat (U) subministrada i instal·lada 
segons l'especificat a la normativa vigent, o si aquesta no fos lo suficientment explícita, 
segons els present PCT. 
 
En aquesta unitat s'aplicarà el preu que figura en el Pressupost, on es considera incloses 
totes les despeses de transport, indemnitzacions i imports dels drets fiscals de 
l'Administració, a més dels generals de la contrata. 
 
PRESA DE TERRA. 
  
Es mesurarà per Unitat (U) de presa de terra, d’acord a les Unitats realment instal·lades. 
 
Aquesta Unitat d’obra inclou el subministrament e instal·lació de la presa de terra formada 
per un màxim de 4 piques acoblades, amb les seves respectives arquetes, cable Cu 50 mm², 
brides de connexió entre elles i amb el pal, amb el seu tub de PVC de 50 mm de diàmetre 
corresponent. Inclou el transport de totes les eines i medis auxiliars al lloc de treball i la seva 
retirada; disposició dels medis de seguretat i protecció reglamentaris; abassegament de tots 
els materials a peu d’obra per el seu muntatge; perfecte acabat de les Unitats, etc. 
 
PARALLAMPS. 
 
Es mesurarà per Unitat (U) de parallamps, d’acord a les Unitats realment instal·lades. 
 
Aquesta Unitat d’obra inclou el subministrament i instal·lació del parallamps en la mènsula, 
així   com les connexions amb la presa de terra i  el sustentador. Inclou el transport de totes 
les eines i medis auxiliars al lloc de treball i la seva retirada; disposició dels medis de 
seguretat i protecció reglamentaris; abassegament de tots els materials a peu d’obra per el 
seu muntatge; perfecte acabat de les Unitats, etc. 
 
INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I CONTROL 
 
CENTRALETA MEGAFONIA 
 
La Centraleta es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lada i connectada, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost  
 
ALTAVEUS 
 
Els altaveus es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lats i connectats, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost  
 
TELEFONIA 
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La Centraleta es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lada i connectada, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
ASCENSOR 
 
L'ascensor es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lat i connectat, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
CCTV 
 
El sistema de CCTV es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del 
PCT, totalment instal·lat i connectat, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
Les càmeres necessaries per a cobrir la superfície de control s’abonaran independents de la 
central de control de la CCTV, per unitat (U), totalment instal·lada a obra. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
CENTRALETA GUIAT  
 
La Centraleta es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lada i connectada, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
UCP PLACES 
 
Els sensors UCP es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del 
PCT, totalment instal·lats i connectats, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
DISPLAY GUIAT 
 
Els displays de guiat es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les 
del PCT, totalment instal·lats i connectats, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
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CENTRALETA CONTROL D'ACCESSOS 
 
La Centraleta es mesurarà i abonarà per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lada i connectada, incloent accessoris i material necessari per al muntatge i 
posada en servei. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
BARRERES DE CONTROL 
 
Les barreres es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del PCT, 
totalment instal·lades i connectades, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
UNITATS IDENTIFICACIÓ MATRÍCULES 
 
Les unitats d'identificació de matrícules es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals 
característiques a les del PCT, totalment instal·lades i connectades, incloent accessoris i petit 
material necessari per al muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
EXPENEDORS / VALIDACIÓ 
 
Els expenedors de guiat es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a 
les del PCT, totalment instal·lats i connectats, incloent accessoris i petit material necessari 
per al muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
LECTORS / VALIDADORS 
 
Els lectors de guiat es mesuraran i abonaran per unitat (U) d'iguals característiques a les del 
PCT, totalment instal·lats i connectats, incloent accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
El preu d'abonament serà el de Pressupost. 
 
INSTAL·LACIONS DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 
 
Totes les actuacions de sanejament s'abonaran per metre lineal (ml) realment executat 
excepte  
 
Les actuacions definides consisteixen en el condicionament, neteja, reparacions i 
sanejament d'elements existents així com la col·locació de nous elements de drenatge com 
cunetes i desguassos.  
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Queda inclòs a les unitats d'obra, sense caràcter limitant: replanteig i materialització de 
referències topogràfiques, condicionament del terreny, el subministrament i col·locació dels 
elements de drenatge, l'excavació, anivellament, assentament i transport dels materials 
sobrants a abocador inclòs cànon, realització de cales per a detecció de serveis, presència 
d'un pilot,  la reposició de serveis afectats, la retirada de tots els elements auxiliars i neteja de 
totes les obres una vegada finalitzades, totes les obres necessàries per assegurar el correcte 
drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es realitza l'obra definitiva, quantes 
operacions auxiliars i elements es precisin per acabar la totalitat de la unitat en les condicions 
òptimes de qualitat i a plena satisfacció de la direcció d'obra.  
 
L'abonament d'aquestes unitats es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu 
que figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
CANONADES 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) col·locat amb tots els seus 
accessoris, incloent: 
 
La canonada amb tots els accessoris necessaris d'unió i suportat. 
 
La pintura de tots els elements anteriors 
 
La mà d'obra necessària per al seu muntatge, instal·lació, pintura i proves 
 
TUBS D'ACER CORRUGAT 
 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (ml) deduïts dels 
Plànols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre 
per tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria 
indicada als Plànols. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de 
Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 
 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites 
als seus apartats corresponents. 
 
TUBS DE POLIESTER  
 
S’amidaran per metre lineal (ml) realment col·locats a obra. S’abonaran segons els seu 
diàmetre i gruix segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu 
s’inclou el subministrament i la col·locació del tub, així com la part proporcional de colzes i 
juntes. 
 
APARELLS SANITARIS 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (U) completament instal·lada. 
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El preu inclou totes les operacions necessàries per a la col·locació de l'aparell, la seva 
connexió a la xarxa de sanejament i a la d'aigua, i la col·locació de tots els seus accessoris. 
 
AIXETERIA SANITÀRIA 
 
Generalment les aixetes sanitàries van incloses en la unitat d'obra del seu corresponent 
aparell sanitari, llevat d'especificació en contra, en el cas del qual es mesurarà i abonarà per 
unitats (U) completament instal·lades amb tots els seus accessoris. 
 
TERMOS ELÈCTRICS 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (U) completament instal·lada. 
 
El preu inclou, l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d'aigua, 
escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. 
 
EIXUGAMANS ELÈCTRIC 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (U) completament instal·lada. 
 
El preu inclou, l'aparell, accessoris, ancoratge de parament, escomesa elèctrica i els assaigs 
i proves per a la seva comprovació. 
 
SIFONS 
 
Es mesuraran i abonaran per unitats (U) de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
BAIXANTS PREFABRICADES 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (ml), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
  
PERICONS I POUS 
 
Es mesuraran per unitats (U) de pou totalment construït, segons s'especifiqui al quadre de 
preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó H-200 en alçats, 
armadures i, quan s'escaigui, encofrat i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 
  
CLAVEGUERONS 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (ml) de longitud de la seva generatriu 
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inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'esmenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra. 
 
BONERES 
 
Es mesurarà i abonarà per unitats (U) realment executades en obra. 
 
La unitat inclou, la preparació de la superfície d'assentament, la solera de formigó, el tub i la 
seva protecció, les parets, el subministrament i col·locació dels materials, l'encofrat i 
desencofrat en el seu cas, el bastidor, morter de subjecció, tapa o reixeta, acabats, vorada 
especial (en el seu cas) i qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar 
necessari per a la correcta execució de la unitat d'obra. 
 
També inclou la unitat la netedat i manteniment fins al final de l'obra. 
 
No estan inclosos en la unitat l'excavació per al clavegueró i els farcits necessaris una 
vegada finalitzat el mateix. 
 
ARQUETES 
 
Es mesurarà i abonarà per unitats (U) realment executades en obra. 
 
La unitat inclou, la preparació de la superfície d'assentament, la solera de formigó, les parets, 
el subministrament i col·locació dels materials, l'encofrat i desencofrat en el seu cas, el 
bastidor, morter de subjecció, tapa o reixeta, acabats, potes en el seu cas i qualsevol altre 
treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució de la 
unitat d'obra. 
 
També inclou la unitat, la netedat i manteniment de l'arqueta fins al final de l'obra. 
 
No estan inclosos en la unitat l'excavació per a l'arqueta i els farcits necessaris una vegada 
finalitzada la mateixa. 
 
BOMBES 
 
Les bombes es mesuraran per unitat totalment instal·lada i en funcionament, incloent sòcol 
amb colze de descàrrega, tub guia amb cadena, canonada fins al col·lector general, vàlvules 
de comporta i de retenció de 200 mm de diàmetre, accessoris i petit material necessari per al 
muntatge. 
 
L'equip de control per a 2 bombes, sensors de nivell d'aigua, equip de comandament i 
control, armari i quadre de baixa tensió, canonades del col·lector principal i connexió al 
clavegueram es mesurarà i abonarà per unitat totalment instal·lada i en funcionament. 
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MOBILIARI 
 
BANCS 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (U) completament instal·lada. 
 
El preu inclou, els materials, ancoratge, pintura, netedat i tots les operacions necessàries per 
al seu total acabat. 
 
Serà d'aplicació la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. 
 
PAPERERES 
 
Es mesuraran i abonaran per unitats (U) completament instal·lada. 
 
El preu inclou, els materials, ancoratge o fixació, pintura, netedat i totes les operacions 
necessàries per al seu total acabat. 
 
SENYALITZACIÓ 
 
INFORMATIVA 
 
Els plafons, banderoles i pictogrames, es mesuraran i abonaran per unitat (U), totalment 
instal·lada. 
 
El preu inclou tots els materials, ancoratges, suports, fixacions, cargols, ajuts de maçoneria, i 
tots els elements auxiliars necessaris per al seu total acabat. 
 
MARQUES VIALS 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal 
(ml) realment pintat en obra. 
 
Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i 
abonaran per metres lineal (m) de dimensions realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
VERTICAL 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
Els senyals s'abonaran per unitat (U) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els 
elements de fixació al suport i caixetí indicatiu.  
 
Els rètols en lames d’acer s’abonaran per metres quadrats (m2). Aquest preu inclou brides, 
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elements de fixació als suports i lames d’acer, totalment col·locat. 
 
Els suports com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat 
(ut), segons els tipus corresponents. 
 
SEGURETAT OBRES 
 
SENYALITZACIÓ 
 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació 
de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 
 
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 que 
acabi la seva necessitat de: 
 
- Barreres rígides de seguretat i terminals. 
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
- Cons 
- Balises lluminoses intermitents i fixes. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- 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 rodalies i les 
modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la DO. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i durable. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats als suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i  aprovada per la DO. 
 
La superfície on s’ha 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'assecat. 
 
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’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
 
PA de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la DO. 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions 
de la partida d’obra executada. 
 
La Normativa de compliment obligatori: PG 3/75: “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes” amb les esmenes aprovades per les ordres 
del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 
del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05)  i O.M. del 28.09.89 (BOE Núm. 242 
del 9.10). 
8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
 
TANCA EXTERIOR 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 
Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. 
Aquest preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i 
utilització de tots els elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells 
pals que per raons de canvi d'alineació o d'interrupció de la tanca, fos necessari travar d'una 
manera especial. 
 
ABALISAMENT 
 
L’abalisament es mesuraran per unitats (U), realitzades de manera que acompleixin totes les 
condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons els preus unitaris establerts al Quadre de preus 
 
 
  
 
 
 
 
Barcelona, 2013 
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