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1. CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1 Article 100. definició i àmbit d'aplicació 

100.1 .- Definició 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix, juntament amb el 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals format pel “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras” 

(PG-3/75) i totes les disposicions legals aparegudes en data posterior que el 

modifiquen, el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir pels materials i 

unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present 

projecte. 

100.2 .- Àmbit d'aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara en endavant P.P.T.P.) serà 

d'aplicació a les obres definides en el projecte de "Millora i pas inferior de vianants en 

l’estació de ferrocarrils de Llançà". 

100.3 .- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." anomenat PG-

3/75, aprovat per Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució 

de les obres incloses en el present Projecte, amb les modificacions i ampliacions 

introduïdes pels diferents Ordres Circulars i Ordres Ministerials des de la Ordre Circular 

292/86 T de maig de 1.986 fins les darreres FOM/475/2002 de 13 de febrer i la 

FOM/1382/2002 de 16 de maig. 

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (P.P.T.P.) prevaldran 

en el seu cas sobre les del general. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa 

manera que el Plec General. Si no es fa referència a un article s'entendrà que es 

mantenen les Prescripcions del Plec de Prescripions Tècniques Generals. 

Quan es digui PG3/75 s'entendrà que es refereix al P.P.T.G. anomenat. 
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100.4 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que 

juntament amb els plànols i altres documents del projecte defineixen les obres a 

realitzar la seva execució i la seva forma de valorar. 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat 

compliment la normativa que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui 

d'aplicació: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments(RC/88) R.D. 

1312/88 de 28 d'Octubre i R.D. 1313/88 de 28 de Octubre d'homologació de ciments 

establint criteris per a la utilització dels ciments del Plec. 

- Instrucció pel Projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat (EH-91), R.D. 

1039/91 de 28 de Juny de 1991. 

- Instrucció per al Projecte i l'execució d'obres de formigó pretensat (EP-93), R.D. 

805/1993 del 26 de Juny. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de ponts de carretera 

(28.2.1972- B.O.E. de 18 d'abril). 

- Norma Sismoresistent NCSE-94 (RD 254371994 de 29 de desembre). 

- Llei de Contractes de les Administracions Públicas 9/1996 del 15 de gener. BOE del 17 

de Gener de 1996. 

- Reglament General de Contractació d'Obres de l'Estat. Decret 3410/1975 de 25 de 

Novembre.  (B.O.E. 27 i 29.12.75). 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat. 

Decret 3854/1970 de 31 de Desembre. 

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques 

i centres de transformació. R.D. 3275/1982 de 12 de Novembre. 
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- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/1968 de 28 de Novembre 

(B.O.E. núm. 311 de 27.12.1968). 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. Decret 2413/1973 de 20 de Setembre. 

(B.O.E. núm. 242 de 9.10.1973), ordre de 6 d'Abril de 1974 (B.O.E. del 15), resolució de 

30 d'Abril de 1974 (B.O.E. de 7 de Maig), i les instruccions complementàries MI BT 

ordre de 31 de Octubre de 1973 (B.O.E. de 27, 28 i 29 de Desembre) i les seves 

modificacions posteriors. 

- Instrucció de Carreteres (I.C). 

- LLei de Carreteres 25/1988 de 29 de Juliol (B.O.E. del 30). 

- Reglament General de Carreteres 1812/1994, del 2 de Setembre en tot el que no hagi 

estat modificat per la Llei vigent. 

- Recomanacions pel control de qualitat d'obres de carreteres (D.G.C. 1978). 

- Recomanacions pel projecte i execució de probes de carrega en ponts de carreteres. 

- Recomanació per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 

(THM/73, Institut E.T. de la construcció i del ciment). 

- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (EHPRE/72) ordre 

de Presidència del Gov. de 5 de Maig de 1972 (B.O.E. de 11 i 26 de Maig de 1972). 

- Normes sobre barreres de seguretat D.G.C. (O.C. 229/71 de Febrer). 

- Recomanacions pel Projecte i posta en obra dels suports elastomèrics per a ponts de 

carretera (MOPU 1982). 

- Normes d'assaig del laboratori del transport. Ordre de 31 de Desembre de 1958. 

- Norma de senyalització. O.C. de la D.G.C. 8.1-I.C. de 25 de Juliol de 1962. 

- Norma de marques vials. O.C. de la D.G.C. 8.2-I.C. de Març de 1987. 

- Norma de senyalització d'obres. O.C. de la D.G.C. 8.3-I.C. 
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- Instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm de 23 de maig 

de 1.989. 

- Estatut dels Treballadors. 

- Seguretat y Salut en les obres de construcció (RD. 1627/97 de 24 d’octubre). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71). 

- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 11.3.71). 

- Comitès de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71. 11.3.71) (B.O.E. 16.3.71). 

- Reglament de Seguretat i Higiene en l'indústria de la construcció (O.M. 20.5.52) 

(B.O.E. 15.6.52). 

- Reglament dels serveis mèdics d'empresa (O.M. 21.11.59) (B.O.E 27.11.59). 

- Ordenança de treball de la construcció. Vidre i ceràmica (O.M. 28.8.70) (B.O.E. 

5/7/8/9.9.70). 

- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17.5.74) (B.O.E. 

29.5.74). 

- Reglament d'explosius (Reial Decret 2114/78. 2.3.78) (B.O.E. 7.9.78). 

- Reglament d'aparells elevadors per obres (O.M. 23.5.77) (B.O.E. 14.6.77). 

- Reglament de normes bàsiques de seguretat minera (Reial Decret 863/85. 2.4.87) 

(B.O.E.12.6.85). 

- Conveni col.lectiu provincial de la construcció 

- Llei de protecció del medi ambient (B.O.E. DE 23.3.1979). 

I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de 

Catalunya durant la obra, i particularment les de seguretat i senyalització. 

Serà responsailitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al.legar en 

cap cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 
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Tan mateix seràn d'obligat cumpliment aquelles ordres ministerials que suposen 

modificació d'algun dels articles del pleg de Prescripcions Tècniques Generals i en 

concret: 

- O.C.292/86T, maig de 1.986:  

o 278 "Pinturas a emplear en marcas viales" 

o 700 "Marcas viales" 

- Annexos a la INSTRUCCION DE SECCIONES DE FIRME EN AUTOVIAS, O.M. 31 de julio 

de 1.986 (B.O.E. 5 de setembre): 

o 500 "Zahorra natural" 

o 501 "Zahorra artificial" 

o 516 "Hormigón compactado" 

o 517 "Hormigón magro" 

- O.M. de 21 de gener de 1.988 (B.O.E. del 3 de febrer) amb les modificacions de la 

O.M. de 8 de maig de 1.989 (B.O.E. del 18 de maig): 

o 210 "Alquitranes" 

o 11 "Betunes asfálticos" 

o 212 "Betunes fluidificados" 

o 213 "Emulsiones asfálticas" 

o 214 "Betunes fluxados",  

i amb les modificacions de la O.M. de 28 de setembre de 1.989 (B.O.E. del 9 de 

octubre): 

o 240 "Barras lisas para hormigón armado" 

o 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

o 242 "Mallas electrosoldadas" 
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o 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

o 244 "Torzales para hormigón pretensado" 

o 245 "Cordones para hormigón pretensado" 

o 246 "Cables para hormigón pretensado" 

o 247 "Barras para hormigón pretensado" 

o 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

- O.C.294/87T, de 23 de desembre de 1.987: 

o 530 "Riegos de imprimación" 

o 531 "Riegos de adherencia" 

o 532 "Riegos de curado" 

- O.C.297/88T, de 29 de març de 1.988: 

o 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal" 

o 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento" 

o 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 

o 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

- O.C.299/89T, de 23 de febrer de 1.989: 

o 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

- O.C.311/90 C y E, de 20 de març de 1.990: 

o 550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

- Instrucció 5.1-IC.DRENAJE. O.M. 21 de juny de 1.965 (B.O.E. 17 de setembre) en 

quant no hagi estat modificat per la 

- Instrucció 5.2-IC.DRENAJE-SUPERFICIAL. O.M. 14 de maig de 1.990 (B.O.E. del 23). 
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- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carreteras. O.M. de 28 de febrero de 1.972 (B.O.E. del 18 de abril). 

- Norma sismorresistente NCSE-94, parte A, D.3209/1.974 de 30 de agosto (B.O.E. del 

21 de noviembre). 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

EH-91, resultante de efectuar en la EH-88 las modificaciones in-cluidas en el R.D. 

1039/1991 de 28 de Junio. 

- Instrucció 6.1. y 2-IC.SECCIONES DE FIRME, O.M. 23 de maig de 1.989 (B.O.E. del 30 

de juny). 

- Instrucció 6.3.IC REFUERZO DE FIRMES O.M. 26 de Març de 1970 (B.O.E. del 31 de 

Maig) 

- Instrucción 8.1-IC.SEÑALIZACION VERTICAL, O.C. 25 de julio de 1.962. 

- Instrucció 8.2-IC.MARCAS VIALES, O.M. 16 de juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 de agost y 

29 de setembre). 

- Instrucció 8.3-IC.SEÑALIZACION DE OBRAS. O.M. de 31 de agost de 1.987 (B.O.E. del 

18 de setembre), parcialment modificada per el R.D. 208/1.989 de 3 de febrer (B.O.E. 

del 1 de marzo). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

O.M. de 26 de julio de 1.974 (B.O.E. del 2, 3 y 30 de octubre de 1.974). 

- Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. D.3151/1.968 de 28 de noviembre 

(B.O.E. de 27 de diciembre de 1.968). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. D.2413/1.973 de 20 de septiembre 

(B.O.E. del 9 de octubre de 1.973, con las modificaciones e instrucciones 

complementarias de las O.M. de 6 de abril de 1.974 (B.O.E. de 15 de abril); resolución 

de 30 de abril de 1.974 (B.O.E. de 7 de mayo); O.M.I. B.T. de 31 de octubre de 1.973 

(B.O.E. de 27, 28 y 29 de diciembre); ymodificaciones posteriores de éstas. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (D.G.C.1978). 
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- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/73, I.E.T.C.C.). 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE/72. 

O.P.G. de 5 de mayo de 1.972 (B.O.E. de 11 y 26 de mayo). 

- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

Carreteras. D.G.C. 1.988. 

- Mezclas bituminosas porosas. D.G.C. Noviembre 1.987. 

- O.C.308/89 C y E, de 8 de septiembre. REGULARIDAD SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS. 

-O.C.300/89 P y P, de 20 de marzo. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, 

LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS FUERA DE POBLADO. 

- O.C.301/89 T, de 27 de abril. SEÑALIZACION DE OBRAS. 

- O.C. 309/90 C y E, de 15 de enero. HITOS DE ARISTA. 

- O.C.318/91 T y P, de 10 de abril. GALVANIZADO EN CALIENTE DE ELEMENTOS DE 

ACERO EMPLEADOS EN EQUIPAMIENTO VIAL. 

- O.C.319/91 T y P, de 13 de marzo. TOLERANCIAS DE ESPESOR EN VALLAS METALICAS 

PARA BARRERAS DE SEGURIDAD CONTINUAS. 

- PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BARRERAS RIGIDAS DE SEGURIDAD. D.G.C. M.O.P.T. 

Mayo 1.986. 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 

para puentes de carretera. D.G.C. M.O.P.T. 1.982. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte. N.L.T. 

- Recomendaciones de la A.T.E.P. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas): 

- Para la disposición y colocación de armaduras en estructuras pretensadas, HP-5-79 

- Para la ejecución y control del tesado de armaduras postesas. HP-2-73. 
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- Para la ejecución y control de la inyección. HP-3-73. 

- Para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras postesas. 

HP-1-76. 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. D.G.C. MOPT. 

Enero 1.989. 

- Normas NBE MV-102-1976, MV-103-1973, MV-104-1967 de Proyecto, Cálculo y 

Ejecución de Estructuras de acero. 

- Norma NBE AE 88 Acciones en la edificación 

- NBE-MV 201-1991 de Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

100.5 .- Documents del projecte 

El Projecte consta dels següents documents: 

- Document núm. 1: Memòria i Annexos 

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de prescripcions tècniques particulars 

- Document núm. 4: Pressupost 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que 

són d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest 

document, en cas de licitació sota pressupost, consta de: 

- Plànols 

- Plec de Condicions (tant el Plec de Prescripcions Tècniques Generals com el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost total 
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Respecte als preus unitaris que figuren als quadres, els contractistes ofertants han de 

tenir en compte que per a la realització de les diferents unitats d’obra s’utilitzarà la ma 

d’obra, la maquinària i els mitjans auxiliars més adients en cada moment. Una mateixa 

partida, al llarg de l’obra, pot precisar la utilització de maquinària de molt baix 

rendiment en uns casos i d’altíssims rendiments en altres, o bé precisar la utilització 

d’importants mitjans auxiliars o despeses indirectes (grues etc), en uns casos i en altres 

no. 

Els preus unitaris que es justifiquen en aquest apartat i que figuren en els quadres 1 i 2 

inclouen el cost mig de la ma d’obra, la maquinària i qualsevol mitjà auxiliar i cost 

indirecte per a la correcta i completa realització de la totalitat de la partida 

corresponent, i no es podrà aplicar cap altre percentatge o increment per aquests 

conceptes. 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la 

Memòria, amb tots els seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades 

que es subministren. 

Aquestes dades han de considerar-ne tan sols com a complement de la informació que 

el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 

del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les 

condicions del Contracte en base a les dades contingudes en els documents 

informatius (com per exemple, preus de bases de personal), maquinària i materials, 

fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 

materials de l'esplanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 

apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius del Projecte. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions 

Generals, prevaleix allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 

En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i a més als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 

Director, quedin suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes 

tinguin preu al Contracte. 

1.2 Article 101. Disposicions generals 

101.4 .- Personal del Contractista 

El Delegat del Contractista tindrà la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, o bé 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i serà el Cap de l'Obra. 

Serà proposat formalment a la Direcció Facultativa de l'Obra, pel Contractista, per a la 

seva acceptació, que podrà ser refusada, en un principi i en qualsevol moment si al seu 

judici resulten motius per a això. 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de La Direcció Facultativa. 

Aquesta podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un 

Enginyer o Cap d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, éssent la 

responsabilitat de la tardança i les seves conseqüències a compte del Contractista. 

101.5 Ordres al Contractista 

El Delegat i Cap d'Obra serà l’ interlocutor de la Direcció de l'Obra, amb obligació de 

rebre totes les comunicacions verbals i/o escrites que aquesta doni directament o per 

mitjà d'altres persones; havent de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin 

autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva 

procedència, urgència i importància. 
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Tot això sense prejudici de que la Direcció Facultativa pugui comunicar directament 

amb la resta del personal oportunament, que haurà de informar seguidament al seu 

Cap d'Obra. 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les 

persones que han de executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les 

comunicacions escrites de la Direcció d'Obra estiguin custodiades, ordenades 

cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en qualsevol moment. 

S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assajos, amidaments, etc. 

El Delegat haurà d'acompanyar a la Direcció en totes les seves visites d'inspecció a 

l'Obra, i transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi, àdhuc en 

la seva presència,(per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de 

l'obra i informar al Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense 

necessitat de requeriment si fós necessari o convenient. 

L’expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o 

preufetaires, en el cas de que fossin autoritzats per la Direcció. 

S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre aquella i el 

Delegat Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment 

en casos urgents o rutinaris, pugui haver comunicació entre els respectius personals: 

però serà en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats en la bona 

voluntat i sentit comú, i en la manera i matèries que aquells estableixin, de manera 

que si sorgís algun problema d'interpretació o una decisió de major importància, no 

valdrà sense la ratificació pels indicats Director i Delegat d'acord amb la comesa de 

cadascun. 

S'obrirà el "Llibre d'ordres" per la direcció Facultativa i romandrà custodiat en l'obra 

pel Contractista, en lloc segur i de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El 

Delegat haurà de portar-lo amb ell en acompanyar en cada visita la Direcció. 

S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 
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101.6 Llibre d'incidències 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de 

les obres que el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els 

següents: 

- Condicions atmosfèriques generals. 

- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

- Relació de assajos realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que 

aquests recullen. 

- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina 

merament present, i quina avariada i en reparació. 

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució 

d'obra. El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

Com a simplificació la direcció podrà disposar que aquestes incidències figurin en 

comunicats d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com annexe al "Llibre 

d'incidències". 

1.3 Article 102. Descripció de les obres 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta 

d'Articles del present plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 

1.4 Article 103. Inici de les obres 

103.3 .- Programa de Treballs 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les 

"Recomanacions per a formular els Programes de Treball", en el termini d'un mes des 

de l'autorització per a iniciar les obres. 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a 

l'acabament de les diferents parts fonamentals en que s'ha descomposat l'obra. 
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L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que 

es defineix en l'article 102 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en 

deguda forma el Programa de Treball. 

L’ incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec 

de Clàusules Administratives Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb 

pèrdua de fiança o la imposició de les penalitats establertes. 

1.5 Article 104. Desenvolupament i control de les obres 

104.1.- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció 

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol,tant amb l'aspecte geomètric 

(cotes, toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències,etc). 

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per la Direcció de l'obra o 

la persona delegada per ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del 

Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d'obra (en cada tram), fins que 

el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies 

comprovacions i assajos i que s'hagi assegurat de acomplir les especificacions; això 

sense perjudici de que la Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i probes oportunes 

en qualsevol moment de l'execució. 

Amb independència de l'esmentat anteriorment la Direcció d'Obra efectuarà les 

comprovacions, medicions i assajos que cregui oportuns que anomenarem de control, 

a diferència de l'autocontrol. 

La Direcció Facultativa de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no 

estan disponibles aquests elements d'autocontrol per a la mateixa, essent 

responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals conseqüències de tardança, 

costos, etc. 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de 

qualitat en obres de carreteres 1978" publicades per la D.G.C. del MOPU. 
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D'acord amb la clàusula nº 32 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables 

a la contractació d'obres i instal·lacions, aprovat en sessió de Ple de data 27/10/95 el 

Director d'Obra pot ordenar que es verifiquin els assaig i anàlisi de materials i unitats 

d'obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses que s'originin seran a càrrec 

del contractista fins al 1,5 % de l' import del tipus de licitació. Si les despeses per 

aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit seran a càrrec de la corporació els que 

donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen 

en els respectius plecs. 

Els assajos d'autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el 

Contractista s'hagi assegurat amb els seus assajos i medicions d'autocontrol que en un 

tram una unitat d'obra està acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la 

Direcció d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves medicions i assajos de 

control, pels que prestarà les màximes facilitats. 

104.2 Assaigs 

El tipus i nombre d'assajos mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 

recepció de materials com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al 

Programa descrit a l’Annex corresponent i, en tot cas, al Plec d'Assajos Tipus per a 

Obra Civil i per a Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per 

Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. No 

obstant la Direcció de l’obra, podrà incrementar el nombre d'assajos a realitzar o 

determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada. 

104.3 .- Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que 

s'estableixin en els Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas 

contrari, per la Direcció F., per això, tots els materials que es proposin ser utilitzats en 

obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva acceptació en primera 

instància mitjançant l'autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la 

Direcció de l'Obra. 
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El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació 

d'una procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella 

que no acompleixi les prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència. 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb 

materials no assajats o no aprovats prèviament per la Direcció Facultativa. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 

seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment 

inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, 

hauran d'ésser de qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les 

mostres, informes i certificacions dels fabricants que es consideri necessaris. Si la 

informació i garanties ofertes no es consideren suficients, la Direcció de l’Obra 

ordenarà la realització d'assajos previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat 

de l'obra immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de la Direcció. 

104.5 .- Senyalització d'obres i instal·lacions 

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions 

vigents sobre senyalització d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en 

l'article 41 del Codi de Circulació, i O.C. 8.3-I.C referent a la senyalització d'obres en 

carretera. 

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles 

a persones alienes a l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la 

zona perillosa i establirà la vigilància suficient principalment a la nit. Fixarà 

suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin ser 

sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva 

reposició immediata en el seu cas. 

Seran a càrrec del contractista les despeses originades per a la col·locació, transport i 

manteniment de tota la senyalització provisional d'obra que permeti l'execució dels 
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treballs tot mantenint la circulació de vehicles. Per aquest concepte s'ha previst en el 

pressupost una partida alçada d'abonament íntegre. 

104.7 .- Neteja final de les obres 

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions 

construïdes amb caràcter temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs 

del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 

en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic 

general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o 

amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 

acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres no seran d'abonament i es consideren inclosos en els pressupost de 

l'obra. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tals com accessos, pujades, ponts 

provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels 

materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites 

d'obra.  

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos 

en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a 

càrrec del Contractista. 
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104.9 .- Abocadors 

La busca d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 

localització d'abocadors, així com les despeses que comportin llur utilització, seran a 

càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que es preveu a la hipòtesi feta 

en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió 

en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa 

suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o 

dir que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 

l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el 

transport a l'abocador. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d’utilitzar-ne per a 

terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir 

les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat 

material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent 

excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 

de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel.les, 

amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats 

correctament. 

Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 

Contractista, per considerar-ne incloses als preus unitaris. 

La Direcció Facultativa de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu 

judici atempta contra el paisatge, el entorn o el medi ambient, sense que això suposi 

cap alteració en els preus. 
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104.10 .- Jaciments i Préstecs 

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del 

Contractista. 

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevols que 

siguin les distàncies del transport resultant. 

La Direcció Facultativa de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec 

si, al seu judici, creu que atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense 

que això suposi cap alteració en els preus. 

104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

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

figuren en aquest P.P.T.P., es farà d'acord amb l'especificat per les mateixes en el "Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (PG4/88)", amb les 

normes, instruccions i disposicions aplicables assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest 

P.P.T.P., i/o amb el que mani la Direcció dins de la bona pràctica per a obres similars. 

104.12 .- Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les 

obres, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es 

modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 

principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del 

Reglament General de Contractació per a Obres de l'Estat. 

104.13 .- Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A 
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tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes 

corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 

localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 

importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora i desenvolupament 

de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides 

alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus 

del Quadre número 1.  

En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 

de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan 

s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 

afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 

realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència de risc de 

qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de 

serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i 

descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. 

Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideren 

incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamacions. 

104.14 .- Existència de tràfic durant l'execució de les obres 

L'exigència de mantenir el tràfic en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 

de reclamació econòmica per part del Contractista. 
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El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències 

siguin mínimes, i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de 

servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment 

podran ser objecte de reclamació. En cas de que això impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de 

les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com a 

l'apartat anterior. 

104.15 .- Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de 

les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com 

poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució 

de les obres, per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones 

amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del 

Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

1.6 Article 105. Responsabilitats especials del contractista 

105.4 .- Permisos i llicències 

L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a 

l'execució de les obres, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones 

definides en el Projecte. 
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105.5 .- Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, 

entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir 

les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte 

(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 

22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de 

l'Estat". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la 

recepció definitiva. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o 

que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, el càlcul 

de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 

esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia 

d'un (1) any a partir de la data de recepció provisional. 

Per a la conservació de les obres fins a la recepció definitiva s'ha disposat d'una partida 

alçada d'abonament íntegre que correspon a la totalitat de les despeses que puguin 

produir-se. 

105.6 .- Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució 

de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-
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los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 

responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de 

Gener de 1.990 i disposicions posteriors. 

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de 

Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo" del dia 18 de 

Juny de 1942. 

1.7 Article 106. Amidament i abonament 

106.2 .- Abonament de les obres 

106.2.1 .- Preus unitaris 

1) Manera d'abonar les obres complertes 

Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra 

es consideren inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en la medició i abonament 

de la corresponent unitat s'assenyali explícitament una altra cosa. 

El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el 

contrari, està inclòs en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament 

independent. 

2) Manera d'abonar les obres incomplertes 

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del 

quadre de preus núm. 2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests 

materials apilats a peu d'obra. En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor 

a efectes de definir les proporcions de les mescles, ni el volum necessari en provisions 

per aconseguir la d'aquest compactada en obra. 

Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar 

obres incomplertes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui 

pretendre la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

28 
 

que tingui dret l'Adjudicatari a cap reclamació per insuficiència comissió del cost de 

qualsevol element que constitueix el preu. 

Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui 

apilats la totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat 

les tasques i operacions que determinin la definició de la partida, de tal manera que el 

criteri a seguir ha de ser que sols es considerin abonables fases amb execució 

acabades, i l'adjudicatari perdrà tots els drets en el cas de deixar-les incompletes. 

106.2.2 .- Partides Alçades 

Les partides alçades com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, 

als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament 

al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de 

l'Estat"; es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir 

dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

106.3 .- Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 

Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del 

Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu 

explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

-Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessari per a l'execució de les obres, així com dels drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que 

corresponen a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 

d'obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris dels contractes. 

106.4 .- Obres Defectuoses 

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i 

reconstruïda amb termini d'acord amb les prescripcions del Projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos 

admissible a judici de la Direcció Facultativa de les Obres, podrà ésser rebuda 

provisionalment i definitivament, en el seu cas, quedant l'adjudicatari obligat a 

conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que la Direcció 

cregui, a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu càrrec i les refagi 

amb aconduïment a les condicions del contracte. 

106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de 

l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

construcció d'Obres de l'Estat". 
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Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o 

privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries pel tal d'evitar la contaminació de 

rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, 

olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 

causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta 

finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat", sent a 

compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

2 CAPÍTOL 2- MATERIALS BÀSICS 

2.1 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 de què algun material o 

característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el 

de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d’acomplir la 

normativa tècnica vigent. 

2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

2.2.1 Consideracions generals 

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’O.M 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 
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seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el 

corresponent C.B.R. 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. 

2.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 

El nucli i coronament dels terraplens situats en l’extradós d’estreps d’obres de fàbrica, 

testeres de passos inferiors i murs compliran les condicions d’esplanada E3 especial 

definides en l’article anterior en una longitud igual a vint (20) metres, amidats 

perpendicularment al parament de l’estrep o testeres de passos inferiors i fins a un (1) 

metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior, en els casos 

de murs de contenció de terraplens, aquesta longitud serà l’ample total del terraplè. 

Aquest reblert especial tindrà una transició fins al reblert normal 1V/2H, segons les 

especificacions de l’O.C. 326/00. 

2.2.3 Esplanada millorada. 

- DEFINICIÓ. 

Es defineix com esplanada millorada la capa sobre la coronació de terraplè o en fons 

de desmunt, de manera que, en aquest projecte, assoleix la categoria E-3 que fixa 

l’Ordre Circular 10/2002 del Ministeri de Foment. 

- MATERIALS. 
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L’esplanada millorada estarà formada per una capa de 0,30 m. de gruix constituïda per 

material seleccionat tipus 2, amb CBR superior o igual a 12, que també compliran les 

especificacions que figuren en l’article 330.3.3.1 del PG-3, i una segona capa de 0,30 m 

de gruix de sòl estabilitzat. 

- GRANULOMETRIA. 

La granulometria serà contínua i acomplirà que pel tamís 80 passarà el 100% i pel 

tamís 0,08, com a màxim, el 25%. 

- PLASTICITAT. 

En cap cas es podran usar materials plàstics (LP = 0). 

- MATÈRIA ORGÀNICA. 

El material per a esplanada millorada estarà exempt de matèria orgànica. 

- C.B.R. 

El C.B.R. obtingut al 95% del Próctor Normal serà superior a vint (20). 

- CONTROL DE QUALITAT. 

Cada 4.000 m3 es realitzarà un Próctor Modificat. 

- JACIMENTS. 

Els jaciments de préstec no estan previstos, per la qual cosa és responsabilitat del 

Contractista trobar-los i seleccionar-los, qualsevol que sigui la distància i circumstància. 

L’autorització de l’Enginyer Director sobre un préstec no implica l’acceptació de tot el 

material que es pugui extreure del mateix, havent d’acomplir cada partida de material 

extret les especificacions necessàries. 

2.3 Article 202. Ciments 

202.10 Tipus de ciment a emprar 

El ciment a utilitzar en el present projecte serà del següent tipus: 
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-Portland (P-350 i P-450) 

La categoria d'aquest ciment serà com a mínim la necessària per a que els formigons 

en que s'utilitzin assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un 

d'ells als 28 dies, en aquest projecte, i segons es defineix en l'art.26 de l’ Instrucció EH-

91. 

El ciment a utilitzar com filer d'aportació en les mescles bituminoses en calent, serà del 

tipus i classe PA-350, en les proporcions que es determini en la fórmula de treball 

definitiva. 

202.11 Amidament i abonament 

El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats 

d'obra en que s'utilitza, com formigons, morters, filer, etc. 

2.4 Article 211. Betums asfàltics 

211.2 .- Condicions generals i utilització 

El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent ( d'ara en endavant 

M.B.C.), serà del tipus S-20 en capes de rodadora, intermitja i S-12 en capa de base. 

El Contractista comunicarà a la direcció Facultativa de les Obres, amb suficient 

antelació la forma de transport que utilitzarà, amb objecte obtindre l'aprovació 

corresponent. 

En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la 

temperatura de 160 G.C. per tal d'evitar la seva oxidació, per la qual cosa el 

Contractista disposarà termòmetres adequats. Qualsevol partida que no acompleixi 

aquesta limitació serà rebutjada. 

211.5 .- Forma d'abonament 

No serà en cap cas objecte d'abonament independent i el seu cost es considera inclòs 

en les unitats de que forma part com ara son les mescles bituminoses en calent. 
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2.5 Article 213. Emulsions asfàltiques 

213.1 .- Condicions generals 

Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions 

que per a cada tipus s'especifiqui en el art. 213 del PG4/88. 

213.2 .- Col·locació 

Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents: 

- Emulsió asfàltica ECI en reg de imprimació. Dotació 1.0 Kg/m2. 

- Emulsió asfàltica ECR-1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 

Malgrat tot, la Direcció podrà modificar aquesta quantia basant-se en les proves que 

es realitzin en obra, i ordenar la utilització d'emulsió aniònica , que haurà de fer el 

Contractista pel mateix preu. 

213.6 .- Amidament i abonament 

El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents 

regs en què s'utilitzen. 

2.6 Article 241. Barres corrugades per a formigó armat 

241.1.- Condicions generals 

Les barres corrugades d'acer a utilitzar com a armadures de reforç en el formigó armat 

acompliran amb l’establer per a aquestes barres en la Instrucció per al projecte 

d'execució d'obres de formigó en massa o armat EH-91. 

La marca de l'acer a emprar en barres corrugades haurà d'estar en possessió del segell, 

homologat pel MOPT, de conformitat "Clietsid", en la data de la signatura del 

Contracte. 

241.2.- Utilització 

El tipus d'acer a utilitzar serà corrugat, i serà de classe "B 500 S" segons s'especifica en 

els plànols corresponents. 
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241.10.- Amidament i abonament 

L'amidament s'efectuarà amb base als desglossaments obtinguts dels plànols i dels 

pesos teòrics proporcionats pel fabricant per a cada calibre, per quilogram realment 

utilitzat d'acord amb el projecte i/o les instruccions escrites de la Direcció d’Obres. 

En aquest preu es consideren incloses les diferències de laminació, els solapaments 

que no vinguin explícitament assenyalats en els plànols, els retalls i despunts que en 

l'elaboració de l'armat es produeixin, així com els mitjans auxiliars i filferros de lligar 

necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra. 

2.7 Acers 

2.7.1 Armadures passives 

S’han d’utilitzar barres d’acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 

s’especifica en l’EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 

que indiquen els plànols. 

2.7.1.a. 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. La particularitat que té, rau en la 

possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d’acer B 500 S de 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. Aquests han de complir el que prescriu l’article 41 de la Instrucció EHE, 

respecte la resistència i la deformabilitat que cal que tinguin. 

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. El parell de 

collada s’ha d’ajustar a les prescripcions del subministrador del sistema, de manera 

que es garanteixi el que prescriu l’article 41 de l’EHE. 
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2.7.2 Galvanitzats 

- DEFINICIÓ. 

Es defineix com a galvanitzat a l’operació de recobrir un metall amb una capa adherent 

de zenc que la protegeix de l’oxidació. 

- TIPUS DE GALVANITZAT. 

La galvanització d’un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un 

bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb la 

massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per 

decímetre quadrat (g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres 

(14). En la designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en 

calent", i a continuació s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat 

per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran 

amb la lletra "z", seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la 

capa dipositada. 

- EXECUCIÓ DEL GALVANITZAT. 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

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

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

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

lingot "zenc especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de 

material s’indica a la Norma UNE 37302. 

- ASPECTE. 

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

discontinuïtat en la capa de zenc. 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

37 
 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, 

es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

- ADHERÈNCIA. 

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

galvanitzada a l’assaig d’adherència indicat al MELC (Mètode d’Assaig del Laboratori 

Central) 8.06a "Mètodes d’assaig de galvanitzats". 

- MASSA DE ZENC PER UNITAT DE SUPERFÍCIE. 

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

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

quadrat (6 g/dm2). 

- CONTINUITAT DEL REVESTIMENT DE ZENC. 

Galvanitzat en calent: realitzat l’assaig d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt 

després d’haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

- GRUIX I DENSITAT DEL REVESTIMENT. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l’assaig d’acord amb allò 

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

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

grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

2.8 Materials per drenatge 

2.8.1 Tubs i canonades 

2.8.1.a. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- DEFINICIÓ 

Tub de P.V.C. 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 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
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2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 

grava 20-40 mm. 

- MATERIALS 

S’utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S’entén com P.V.C. 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: 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 

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 ºC 

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  
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- FABRICACIÓ DELS TUBS DE P.V.C. 

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. 

- JUNTES 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 

característiques que les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s’efectuarà per simple endollament 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 EN RASA 

a) Amb trànsit de vehicles 

  -  Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat 

mínima, "H", des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

  -  El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en 

geotèxtil adequat. 

  -  El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 

ondulació de la calçada. 

 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

40 
 

b) 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 cas anterior, 

col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del projectista. 

c) 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. 

2.8.2 Drens subterranis, materials filtrant i geotèxtil 

2.8.2.a.Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica al PG-3, especialment les 

capacitats d’absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es 

tracta de tubs drenants de P.V.C. 

2.8.2.b. Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d’obres de 

fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats 

procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats 

artificials exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d’acomplir les especificacions de l’article 

421.2 del PG-3. 

2.8.2.c. Geotèxtil. 

Consisteix en una làmina composta per un o més geotèxtils conjuntament amb una 

ànima de material plàstic. La seva capacitat drenant serà superior a 2.000 litres per 

segon per una pressió d’aigua d’un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 

2.8.3 Embornals. 

Els embornals seran de les dimensions, forma i materials assenyalats en els plànols. 
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2.9 Materials per enllumenat 

2.9.1 Obra civil per a instal·lacions eslèctriques 

- DEFINICIÓ. 

L’obra civil necessària per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat consisteix 

principalment en conduccions en rasa que poden ser sota vorera o calçada, en 

arquetes per a derivació i registre de cables i en els fonaments pels punts de llum. 

- MATERIALS. 

Les conduccions seran de forma i dimensions indicades en els plànols, i són dels dos 

tipus següents: 

- Conducció de cables sota vorera 

- Conducció de cables sota calçada 

Les arquetes per a registre i derivació de cables seran de formigó HM-20 i de la forma i 

dimensions indicades. Els fonaments dels punts de llum i de l’armari pel quadre 

d’escomesa seran de formigó HM-20, amb les formes i dimensions indicades en els 

plànols. 

2.9.2 Cables elèctrics 

- MATERIALS. 

Els conductors seran de coure o d’alumini, segons indiquin els plànols. Els primers 

seran de coure electrolític dur i els segons d’alumini homogeni, perfectament cilíndrics 

i calibrats. El coure i l’alumini emprats, tant en conductors com en connexions 

elèctriques, acompliran les especificacions de les "Normas para cobre electrolítico" i 

"Normas para aluminio homogéneo" de l’Associació Electrònica Espanyola, així com les 

Normes UNE 21.021 i 21.024, respectivament. Les característiques d’ambdós materials 
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seran les fixades en l’Article 8 del Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 

Tensió. 

Fins a seccions de sis mil·límetres quadrats (6 mm2) els conductors seran d’un sol fil, 

per a seccions superiors seran de més d’un fil. 

Els conductors s’aïllaran per a una tensió nominal de mil volts (1000 v) i podran 

suportar permanentment temperatures de treball fins a vuitanta graus centígrads 

(80ºC) sense deformar-se. 

Els aïllants es constituiran per una capa de polietilè o resina sintètica de 

característiques no inferiors a les dels conductors i una altra capa de resina vinílica 

d’un color diferent per a cada conductor. 

La qualitat de la coberta exterior permetrà que suportin perfectament els agents de 

sub-sòl, en cas que el cable s’enterrés directament, o els agents atmosfèrics en les 

esteses aèries. 

Els conductors es cablejaran amb reblerts i coberts per una protecció de resina vinílica 

o material termoplàstic similar. 

Tots els materials acompliran les condicions establertes per la Norma núm. 13 de la 

CEE, en el referent a la rigidesa dielèctrica, d’aïllament, mecànica i de comportament al 

calor i a la Norma Francesa CTF.NF C-32.200 en prova química referent al calor. 

Els conductors que formen cada cable es diferenciaran pels recobriments que serà de 

diferents colors. 
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Per tal de donar forma cilíndrica al cable per extrusió, sobre l’anima cablejada, un 

reblert de goma no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar 

fàcilment per fer els terminals i les unions. 

La flama ha d'autoextingir-se. Les característiques específiques que manquen 

compliran les de la Norma UNR 21.117. 

Les seccions s’indicaran en els Plànols. Solament s’admetran cables procedents de 

fàbriques qualificades i que acompleixen les Normes del Reglament Electrotècnic per a 

Instal·lacions de Baixa Tensió, del 20 de setembre del 1.973 i les Instruccions 

Complementàries del 31 d’octubre del 1.973. 

Tot el material a emprar i que no s’hagi assenyalat en aquest Plec, s’adequarà a la 

funció que ha de desenvolupar, seran de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en 

el mercat, reservant-se la Direcció, la facultat de fixar els models que cregui més 

adients. 

Tots els materials seran nous. Per a les connexions s’empraran maniguets calibrats 

amb cargols per a fixar els cables. Cap connexió significarà la introducció en el circuit 

d’una resistència elèctrica superior a la que ofereix un metre (1 m) del conductor que 

uneixi, no admetent-se cap connexió en la que s’apreciïn sobreescalfaments. 

- ASSAIGS. 

Es faran els assaigs següents: 

-Assaigs de tensió. 
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Es farà en la totalitat del cable de la bobina d’expedició, aplicant un valor eficaç de 

quatre mil volts (4000 v) C.A. de la següent manera: 

Cable unipolar no armat: La tensió de 4000 volts s’aplicarà durant quinze minuts (15 

min) entre el conductor i l’aigua, en la que s’hi ha submergit el cable durant vint-i-

quatre hores (24 h). 

Si és armat, la tensió s’aplicarà entre els conductors i l’armadura. 

Cables de dos (2) o més conductors, la tensió de quatre mil volts (4000v) s’aplicarà 

durant deu minuts (10 min.) cada vegada i successivament entre cada conductor aïllat 

a tots els altres connectats entre sí i l’armadura si són armats. Havent estat submergit 

el cable en aigua vint-i-quatre hores (24 h). 

-Assaigs de doblat en fred a zero graus centígrads (0ºC) 

Consisteix en tres (3) cicles de dos doblats cadascun, primer en un sentit i després en el 

contrari, sobre un cilindre de diàmetre divuit ( 18) (D+d), essent D el diàmetre exterior 

del cable i d el diàmetre conductor en el cas que siguin rodons. Un cop executat el 

cable emprat ha d’aguantar l’assaig de tensió. 

- CABLES AÏLLANTS DE PVC. 

Els acoblaments amb aïllament de PVC es farà seguint la tècnica de reconstrucció de 

l’aïllament de les foses, per la qual cosa es col·locaran capes de cinta autovulcanitzable 

(tipus Okoweld o Scotch 23) en nombre suficient fins a obtenir un gruix d’aïllament no 

inferior a l’original i fent solapar les cintes, com a mínim una amplada, i sotmetre la 

cinta a la corresponent tensió mecànica per tal que es polimeritzi. 

La tensió serà la que redueixi l’ample de la cinta al 75%. La coberta exterior mecànica 

es reconstruirà amb cinta adhesiva (tipus Scotch 33 o Nabip). 
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La preparació dels extrems del cable per acoblar-se es farà d’acord amb les Normes 

usuals d’aquesta tècnica, tenint en compte que els talls o incisions afectin les capes 

inferiors. 

Els maneguets d’unió no se sotmetran a tracció. La tensió de prova serà el doble de la 

nominal, més mil volts (1000 v) durant quinze minuts (15 min). 

2.9.3 Presa de terra 

Les preses de terra consistiran en un elèctrode d’ànima d’acer de disset mil·límetres 

(D= 17 mm) recobert d’una capa de coure d’un metre (1 m) de llargada com a mínim. 

El cable de connexió serà de coure i com a mínim de 35 mm2 de secció. La resistència a 

terra serà inferior a cinc ohms i no podrà produir tensions de contacte superiors a vint-

i-quatre volts (24 v). 

2.9.4 Punt de llum 

- DEFINICIÓ. 

Es defineix com a punt de llum el conjunt de bàcul o columna amb la seva escomesa i 

equip elèctric, lluminària, làmpada i la resta d’elements auxiliars per al correcte i 

complet funcionament del punt de llum. 

- MATERIALS. 

A) Bàculs o columnes 

Seran de planxa d’acer del tipus A-37 B de la Norma UNE 36-050-73 i el seu gruix de 4 

mm. 

Estaran recoberts amb un galvanitzat en calent d’un pes mínim de 520 mg/cm2 de 

zenc. 

Tindran porta de registre a una alçada mínima de 30 cm de terra. Les columnes i bàculs 

seran de les dimensions fixades en els plànols. 

Els perns d’ancoratge a les seves fonamentacions seran d’acer tipus FIII de la Norma 

UNE 36-011-75. 
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B) Lluminàries 

Les lluminàries seran dels tipus i qualitats fixades en els plànols. Les seves 

característiques fotomètriques seran iguals a les preses com a dades de partida en els 

càlculs luminotècnics. 

C) Làmpades 

S’instal·laran làmpades del tipus i potència assenyalades en els plànols. S’admetran 

únicament làmpades de marques acreditades amb catàlegs de característiques 

certificades per instituts òptics. Es comprovarà el seu flux lluminós per tal d’assegurar 

que totes es troben en el període inicial de funcionament. 

D) Elements auxiliars 

Corresponen a reactància, condensador i cebador. Aquests elements auxiliars seran 

igualment de marques acreditades i hauran de portar gravades les següents 

indicacions: 

- Model, marca i esquema de connexió. 

-En les reactàncies: tipus de làmpada, tensió, freqüència, intensitat nominal 

d’alimentació i factor de potència. El consum mitjà per pèrdues no serà superior al 10% 

de la potència nominal de la làmpada. 

- En els condensadors: capacitat, tensió d’alimentació, tensió d’assaig i temperatura 

mínima de funcionament. La seva capacitat serà tal que el factor de potència del punt 

de llum assoleixi un valor mínim de 0,9. 

2.9.5 Quadre de comandament i maniobra 

- DEFINICIÓ. 

Es defineix com a quadre de comandament d’enllumenat l’armari tipus intempèrie on 

s’ubiquen tots els mecanismes destinats a l’encesa i apagat de l’enllumenat, 

amidament de l’energia consumida, proteccions elèctriques per a contactes indirectes i 

posta a terra de la instal·lació. 
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- CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. 

Estaran constituïts per un armari de xapa d’acer de 3 mm de gruix, totalment 

galvanitzat en calent i haurà d’aconseguir-se un dipòsit mínim sobre superfície de 800 

gr/m2 de zenc. 

L’ancoratge sobre el fonament de formigó es realitzarà amb perns roscats de M-16. 

Les ventilacions aniran protegides amb reixetes anti-insectes. 

Constarà d’un mòdul independent, amb porta separada per a companyia. 

- CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES. 

Tot l’aparellatge de maniobra i protecció estarà protegit amb caixes de doble aïllament 

tipus IP-559. 

El mòdul de companyia disposarà de comptadors d’energia activa i reactiva, així com 

de rellotge per a tarifa triple horària. 

El mòdul d’abonat disposarà de l’aparellatge de maniobra i protecció segons l’esquema 

elèctric que figura en els corresponents plànols. 

Tot el cablejat es realitzarà mitjançant canals tipus UNEX tancats i estarà 

convenientment senyalitzat en colors de normes DIN. 

L’entrada de l’escomesa en mànega es farà amb premsa estopes de PVC estanc. 

Tots els mecanismes a utilitzar (caixes d’aïllament, magnetotèrmics, diferencials, 

contactors, premsa estopes, cablejat, etc.) seran de marques acreditades. 

3. CAPÍTOL 3. ESPLANACIONS 

3.1 Article 301. Demolicions i desmuntatges 

301.1 .- Definició 

Consisteix en les operacions d'enderroc i/o retirada de totes aquelles construccions i/o 

instal·lacions que obstaculitzin l'obra. 
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301.2 .- Execució de les obres 

El contractista presentarà a la direcció de les obres un pla de les demolicions que 

realitzarà on quedi clarament reflectit tan la maquinaria que s’utilitzarà com el sistema 

de demolició.  

No es procedirà a realitzar cap demolició sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El 

Director de les obres indicarà quins productes de la demolició s'hauran d'apilar per a 

posterior utilització i indicarà el lloc on s'hauran de transportar. 

En qualsevol cas, el preu inclourà sempre l'enderroc de l'element considerat així com 

el transport de les parts aprofitables a l’ indret indicat i el transport a abocador de la 

resta. 

301.3 .- Tipus de demolicions i desmuntatges 

S'han previst en el present projecte els següents tipus de demolició i desmuntatge: 

1.- Demolició de ferm 

Consisteix aquesta operació en arrancar el ferm existent carregar-lo i portar-lo a 

l'abocador autoritzat. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per m2 realment executats. El preu serà 

invariable per a qualsevol gruix de ferm que s'hagi de demolir. 

2.- Demolició de vorades amb rigola 

Consisteix en l’arrencament de la vorada i rigola així com de la corresponent base de 

formigó, la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat. 

S'amidarà aquesta unitat en metres lineals realment executats. 

3.- Demolició de voreres 

Inclou, sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Enderroc de vorera de qualsevol tipus. 

- Enderroc de solera de formigó de qualsevol gruix. 
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- Càrrega i transport de materials a l'abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m²) realment executat. 

4.- Desmuntatge de senyals de circulació: 

La unitat inclou: 

- Retirada i transport del senyal al magatzem municipal, abocador o indret indicat per 

la Direcció Facultativa. 

- Recuperació de cargolaria i suport. 

- Demolició de la base de formigó. 

5.- Desmuntatge i col·locació de marc i tapa 

Inclou, sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Desmuntatge de marc, reixa o tapa i recuperació d'aquests elements. 

- Enderroc parcial del pou o arqueta o bé el recrescut dels mateixos amb material 

ceràmic o de formigó. 

- Re col·locació de marc, reixa o tapa ajustant-se a la nova rasant del vials o carrers. 

L'amidament es farà per unitat totalment executada. 

El preu inclou la unitat totalment acabada, així com la retirada dels materials sobrers. 

6.- Enderroc d'embornal 

La unitat inclou, sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Desmuntatge de marc i reixa. 

- Enderroc d'embornal i solera siguin de les dimensions que siguin. 

- Càrrega de runa i transport de a l'abocador. 

L'amidament es farà per unitats d'embornal totalment enderrocat. 
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3.2 Article 305. Fresat del ferm 

305.1 Definició 

Consisteix en l'operació de rebaixar el gruix de la o les capes d'aglomerat existent per 

tal d'eliminar la part deteriorada o bé per tal d'enrasar una capa de reforç de tot un 

tram amb la rasant primitiva. 

305.2 Execució de les obres 

El contractista marcarà prèviament a la realització dels treballs les zones a fresar per 

tal de sotmetre el pla de fresat a l'aprovació del Director de les obres. 

El material resultant del fresat anirà tot ell a un abocador autoritzat que haurà de ser 

igualment acceptat per el Director de les obres. En cas de que el contractista volgués 

aprofitar el material del fresat per a un us determinat ho solicitarà al Director de les 

obres i realitzarà a costa seva els corresponents assajos i trams de prova que aquest 

dictamini. 

305.3 Amidament i abonament 

El fresat de ferm s'amidarà i abonarà per m3 realment executat. La modificació dels 

gruixos de fresat previstos en el projecte i ordenats per el Director de les obres no 

podrà ser objecte de cap tipus de reclamació per part del contractista. 

3.3 Article 321. Excavació en rases, pous i fonaments 

321.1 Definició 

La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, 

necessaris. 

L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el 

moment de l'execució, i adoptarà totes les mesures de seguretat. 

321.2 Classificació 

Es considerarà no classificada. 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

51 
 

Es considerarà el mateix preu tan pel que fa a les excavacions de les rases com dels 

fonaments. 

321.3 Execució de les obres 

Es prendran les precaucions necessàries per impedir l'alteració de la capacitat portant 

del sòl en el període de temps que hi hagi entre l'excavació i l'execució de la 

fonamentació u obra de que en cada cas es tracti. 

El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es 

compactarà segons les especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte 

o la Direcció facultativa disposi una altra cosa. 

En el cas en què, a judici expressat per escrit de la Direcció de l'obra, el terreny al nivell 

definit per la cimentació no reuneixi les característiques de resistència i homogeneïtat 

exigits, es prosseguirà l'excavació, sense que això suposi cap variació en el preu, fins a 

aconseguir un nivell amb aquestes característiques omplint posteriorment amb 

formigó tipus H-100, fins la cota de la base o cimentació. 

321.3.2. Apuntalament 

La unitat inclou a tots els efectes l'apuntalament, que el Contractista tindrà que 

executar segons totes les disposicions vigents en el moment de fer-ho. 

El Contractista executarà sota la seva responsabilitat els càlculs necessaris per els 

apuntalaments. 

321.6 Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment executats, si ho han sigut 

d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de la Direcció, deduïts per 

diferència entre les seccions reials del terreny abans de començar els treballs i els 

perfils resultants. 

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el reblert 

parcial i compactació de la rasa o pou, sempre que es tracti de productes prèviament 

excavats, el transport de productes sobrants a abocador o lloc d'utilització, o en el seu 
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cas acopi entremig i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'utilització, i refinatge 

de la rasa o pou excavat. 

No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui expressament 

autoritzada per escrit per la Direcció, ni el volum de reblert compactat que fós 

necessari per a reconstruir la secció tipus teòrica, en cas de que la profunditat 

d'excavació fos més gran de la necessària, operació que haurà d'executar 

obligatòriament el Contractista. 

No seran d'amidament i abonament per aquest Art. les excavacions considerades en 

altres unitats d'obra com part integrant de les mateixes. 

3.4 Article 332. Reblert localitzat 

332.7.- Amidament i Abonament 

Són objecte d'amidament i abonament independents els reblerts de les rases i pous 

realitzats. 

El material serà tot ell procedent de l'excavació, en cas de que faltés material aquest 

provindrà de préstec prèviament autoritzat. 

El reblert es realitzarà per capes de tal forma que amb els mitjans emprats es pugui 

aconseguir el 95% del P.M. 

L'amidament i abonament serà per metres cúbics (m³) mesurats sobre perfil, 

descomptant aquells espais ocupats per tubs, formigó, etc. 

4. CAPÍTOL 4. DRENATGE 

4.1 Article 410. Pericons de registre 

410.1. Materials i dimensions 

Seran de formigó, del tipus HM-20 o HM-25, o d’obra de fàbrica, construïts in situ o 

prefabricats. Tindran dimensions de 90 x 90 cm exteriors amb paret de 15 cm de gruix. 

El marc i la tapa seran de fosa de 730 x 730 x 60 mm. Disposaran del forat 

corresponent per a la connexió amb la xarxa de drenatge. 
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410.2. Execució de les obres 

Constarà de les següents operacions i sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Preparació i refinat de la superfície. 

- Col·locació de solera de formigó H-150 de 15 cm de gruix. 

- Introducció del pericó si és prefabricat o construcció del mateix amb formigó H-200 o 

H -250 i el seu corresponent encofrat o amb obra de fàbrica i reblert amb morter. 

- Realització de les corresponents connexions al tub de drenatge mitjançant morter 

MCP4. 

- Instal·lació del marc i la tapa amb morter MCP4 ajustant-se a la rasant definitiva de 

les obres. 

410.3. Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) de pericó realment executades. El preu inclou 

tots els materials i operacions necessaris per a deixar l’obra totalment acabada 

ajustant-se a les mides que sindiquen als plànols. 

4.2 Article 411. Reixes 

411.1. Materials i dimensions 

Seran de formigó, del tipus HM-20 o HM-25, o d’obra de fàbrica, construïts in situ o 

prefabricats. Tindran dimensions de 100 x 50 x 120 cm interiors amb paret de 10 cm de 

gruix. El bastiment i la reixa seran de fosa de 800 x 364 x 50 mm exterior. Disposaran 

del forat corresponent per a la connexió i del tub que comunica amb la xarxa de 

drenatge que és de PVC amb cara interior llisa i exterior perfilada en "T", diàmetre 300 

mm. 

411.2. Execució de les obres 

Constarà de les següents operacions i sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Preparació i refinat de la superfície. 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

54 
 

- Col·locació de solera de formigó H-150 de 15 cm de gruix a les superfícies que 

desprès seran ocupades per l’embornal i el tub de connexió. 

- Introducció de la canal si és prefabricat o construcció del mateix amb formigó H-200 o 

H-250 i el seu corresponent encofrat o amb obra de fàbrica i reblert amb morter. 

- Instal·lació del tub de connexió entre el canal i la xarxa de drenatge, de diàmetre 300 

mm de PVC. 

- Realització de les corresponents connexions a la xarxa de drenatge mitjançant morter 

MCP4. 

- Instal·lació del bastiment i reixa amb morter MCP4 ajustant-se a la rasant definitiva 

de les obres. 

410.3. Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres totalment acabades diferenciant entre canal i 

bastiment i reixa degut a que està previst d'aprofitar els bastiments i reixes existents 

dels embornals enderrocats. 

La unitat de reixa embornal inclou la preparació i refinat del terreny, formigó H-150 

per solera amb un gruix de 15 cm a tota la superfície, subministrament o fabricació de 

l’embornal, introducció al seu lloc d’ubicació, subministrament i col·locació del tub de 

connexió i totes les tasques i materials necessaris per a deixar la unitat totalment 

acabada. 

La unitat de bastiment i reixa inclou la compra del material o el transport a peu d’obra i 

la instal·lació de la mateixa amb morter MCP4 ajustant-se a la rasant definitiva de les 

obres. 

4.3 Article 414. Connexions a la xarxa existent de clavegueram 

Consistirà en totes les tasques i materials necessaris per tal de fer possible la connexió 

entre la claveguera existent i la nova xarxa de drenatge. 

Es mesurarà i abonarà per unitat de connexió totalment executada. 
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4.4 Article 415. Canonades de PVC 

415.1. Materials i dimensions 

Seran canonades de PVC cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T" qualitat 

ASTM D1784, sèrie "E" per a posta en obra amb protecció de formigó i de fabricació 

helicoïdal. 

Els diàmetres exteriors utilitzats en el present projecte seran de 230 mm per a les 

escomeses, 300 mm pels embornals i 400 mm pels col·lectors. 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de PVC aplicant un poliuretà entre 

cara exterior de fitting i cara interior de tub, proporcionant aquest poliuretà, la unió 

estanca i elàstica entre tub i tub. 

415.2. Execució de les obres 

Consistirà en les següents operacions, i sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Preparació del terreny (neteja, anivellament, compactació...) i col·locació de solera de 

formigó H-150 de 15 cm de gruix, donant a la superfície l'acabat i el pendent necessari. 

Per tal d'evitar que el tub quedi en suspensió  es deixarà a la solera una sèrie de 

filferros de lligat, col·locats a portell per al posterior amarra del tub. 

- Subministrament i col·locació del tub en sentit ascendent amb els mitjans adequats 

per a evitar danys a la canonada. 

- Rejuntat dels tubs mitjançant fittings de PVC i l'aplicació de poliuretà i el 

corresponent lligat. 

- Revestiment de formigó H-150 en diferents tongades i amb les dimensions que 

s'especifiquen als plànols. 

415.3. Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal de canonada totalment executada. 
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El preu inclou la preparació del terreny, solera, subministrament, col·locació , rejuntat, 

lligat i revestiment de formigó deixant la unitat totalment acabada. 

4.5 Article 416. Escomeses 

Complirà tot l'esmentat a l'anterior article, 415, sobre canonades de PVC. Les 

escomeses dels edificis seran de diàmetre 200 mm exterior, aniran connectades al 

col·lector principal i s'amidaran i abonaran per metre lineal d'unitat totalment 

acabada. 

5. CAPÍTOL 5. FERMS I PAVIMENTS 

5.1 Article 501. Tot-u artificial 

501.2.1 Composició física 

El tot-ú serà del tipus granític 

501.2.2 Composició granulomètrica 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en l'ús ZA (40). 

501.2.3 Duresa 

El Coeficient de Desgast dels Àngels serà inferior a trenta (30). 

501.2.4 Plasticitat 

L'equivalent de sorra (EA) serà major de trenta-cinc (35). 

501.4.1. Densitat 

La densitat de la capa compactada no serà inferior al cent per cent (100%) de la 

màxima obtinguda en l'assaig proctor modificat. 

501.4.2 Càrrega en placa 

El módul E2 no serà inferior a mil cent (1.100) 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2. 

501.6 Amidament i abonament 
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Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (M3) realment executats, si s'han fet d'acord 

amb aquest projecte  i/o les ordres per escrit de la Direcció Facultativa de les Obres, 

després de compactats, segons les seccions tipus que figuren en els plànols, no 

abonant-se els excessos sobre les mateixes, encara que a judici de la Direcció, no fos 

necessari retirar-los, ni els deguts a les toleràncies admissibles en la superfície 

acabada. 

La medició s'efectuarà segons el perfil geomètric de la secció tipus assenyalada en els 

plànols, i mesurades les distàncies parcials segons l'eix de replanteig de la calçada, o si 

es tracta del tronc segons l'eix únic de replanteig. 

El preu inclou el repàs de la superfície de la capa inferior per a que presenti el pendent 

longitudinal i transversal assenyalats en els plànols, i estigui exempta de irregularitats 

fora dels límits de tolerància, abans de l'estesa de la capa corresponent, els materials, 

transport, estesa, compactació, humectació i quants medis i operacions intervenen en 

la correcta i complerta execució. 

5.2 Article 542. Mescles bituminoses en calent 

542.2 Materials 

542.2.1. Lligants bituminosos 

El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus S-20 en capes de rodadora. 

542.2 Àrids 

542.2.1 Àrid fi 

L'àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament. El seu equivalent de sorra serà superior 

a quaranta-cinc (45) en tots i cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La 

determinació dels mòduls de finura dels àrids d'un mateix acopi, no es diferenciaran ± 

3%; considerant-ne en cas contrari que la granulometria dels àrids es diferent. 

L'equivalent de sorra de la mescla àrid/filer serà superior a setanta (70). 
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542.2.2 Filler 

El filler serà totalment d'aportació (ciment PA-350), exclòs el que quedi inevitablement 

adherit als àrids. 

542.3 Tipus i composició de la mescla 

El tipus de mescla a utilitzar a la capa única de 7 cm que es col·locarà serà D-12, amb 

relació ponderal filler / betum d'1,3. 

La Direcció Facultativa indicarà la fórmula de treball a la vista dels assajos i previ estudi 

i proposta del Contractista. 

542.4 Estudi necessari per a l'execució de les obres 

542.4.1 Instal·lació i fabricació 

La planta asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a cent tones per hora 

(100 t/h). Els indicadors dels diferents aparells de mesura estaran col·locats en un 

quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La planta comptarà amb dos 

sitjes pel emmagatzemant del filler d'aportació, la capacitat conjunta de la qual serà la 

suficient per a dos dies de fabricació. 

Els dipòsits per a l’emmagatzemen del lligant, en un nombre no inferior a dos, hauran 

de tenir una capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, de deu 

mil litres. (10.000) 

El sistema de mesura del lligant haurà de tenir una precisió de ± 2%, i el filler 

d'aportació de ±10%. 

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d'alimentació, en la seva zona 

pròxima al mesclador, serà de ± 2° G.C. 

El percentatge d'humitat dels àrids, a la sortida del secador serà inferior a 0.5%. 

542.4.2 Elements de transport 
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Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes 

dels camions amb una capa lleugera d'oli o sabó, queda prohibida l’ utilització de 

productes susceptibles de dissoldre el lligant o mesclar-se amb ell. 

L'alçada de la caixa i de la cartola posterior seran tals que en cap cas existeixi contacte 

entre la caixa i la tremuja de l'estenedora. Tindrà una capacitat mínima d'estesa de 

cinquanta tones per hora (50 t/h), i estaran previstes de palpador electrònic. 

L'amplada de l'estesa mínima serà de 3.50 m. i la màxima de 7.40 m. 

542.4.4 Equip de compactació 

Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les 

següents: 

- Compactadora de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, 

tenint una càrrega per roda de al menys dos (2) tones, amb una pressió dels 

pneumàtics de nou (9) quilograms per centímetre quadrat, aquesta compactadora no 

haurà d'allunyar-se de l’estenedora més de cinquanta (50) metres, havent de ser 

reduïda aquesta distància en condicions meteorològiques desfavorables, en cap cas es 

regaran els pneumàtics amb aigua. 

Aquesta compactadora de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la 

immediata a l’estenedora fins on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta 

(140) graus centígrads (G.C.) 

- Un corró tàndem de llantes metàl·liques , darrera amb allisadora i terminador. 

La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui 

ser efectiva, entre cent trenta (130) i cent seixanta (160) G.C. 

Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de 

treball, que els vigilants que haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent 

segons variï la temperatura de la mescla; per la qual cosa el Contractista els proveirà 

de termòmetres adequats. 
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Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota 

d'aquests es suspendrà la compactació, en aquestes zones hauran d'aconseguir-se les 

densitats exigides. 

Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) 

s'afegirà una segona compactadora de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que 

arranca les rodes.  

Aquest equip de compactació podrà ser substituït per un altre que inclogui 

compactadores vibratoris, sempre que acompleixi les prescripcions exigides en aquest 

P.P.T.P., i compti al menys amb una compactadora de pneumàtics, i sigui aprovat per la 

Direcció. 

El Contractista haurà de posar en coneixement de la Direcció de les Obres amb quatre 

(4) dies d'anticipació al menys, la data de començament dels acopis a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 

acopi prolongat. 

Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es 

disposarà en acopis al menys la meitat del total dels àrids precisos, sense que això 

pressuposi obligació d'abonament pels mateixos. 

542.5 Execució de les obres 

542.5.1 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG4/88 seran els 

corresponents a tràfic pesat, el Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball 

a la Direcció Facultativa i no valdrà fins que sigui aprovada per escrit per aquest. La 

Direcció podrà modificar-la i fer els assajos que cregui necessaris. La fórmula de treball 

vigent será firmada per la Direcció. 

542.5.2. Fabricació de la mescla 
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S'hauran de tenir apilats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la 

planta en un mes. No havent-ne de descarregar en els acopis que s'estiguin utilitzant 

en la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'arribada dels mateixos. 

La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la 

mínima serà de 160 G.C. 

542.5.3. Transport de la mescla 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de 

l’estenedora sigui de 153 G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense 

xoc. 

Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc 

(155) G.C. serà rebutjada i haurà d'anar a l'abocador autoritzat. 

542.5.5. Extensió de la mescla 

La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut. 

Llevat d'autorització expressa de la Direcció F. De les obres, en els trams de fort 

pendent, s'estendrà d’abaix cap amunt. 

El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de 

la capa inferior, s'adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les condicions de 

circulació, essent al menys de quinze (15) centímetres. 

Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodadora es trobarà sota 

la banda de senyalització horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de 

manera que recobreixi un (1) o dos (2) centímetres el cantell longitudinal de la 

primera, procedint amb rapidesa a eliminar l'excés de mescla. 

En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de 

disminuir els riscs d'accidents, es prendran les següents precaucions: 

- Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant-ne el treball 

per a que no quedi graó central. 
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- Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment 

comunicats entre si mitjançant ràdio o testimonis per a efectuar l'alternativa del tràfic. 

- Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius. 

- Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibits avançaments, graó 

central sense límits de velocitat, que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 Km/h, en 

intervals de 20 Km/h. i separades les senyals 50 m. entre si. 

- S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas. 

- Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas. 

- No es permetrà l’estesa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les seves 

proximitats, quan existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc. 

- S'efectuarà un premarcatge provisional durant l'execució. 

- Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació es suavitzaran 

al màxim. 

- El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte. 

- Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el 

seu gruix, eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes transversals 

de les diferents capes estaran desplaçades un (1) metre com a mínim. 

- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C. 

- En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 

156 G.C. 

- La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents 

franjes, i continuarà cap el cantell més alt del ferm, encavallant els elements de 

compactació en les seves passades successives que hauran de tenir longituds 

lleugerament diferents. 

La densitat a obtindre serà del noranta-set (97) per cent de l’ obtinguda en l'assaig 

Marshall. 
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Immediatament després del piconat inicial, es comprovarà la superfície obtinguda en 

quant a bombatge, peralts, rasants, regularitat de la superfície i demés condicions 

especificades. 

Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i 

termòmetres adequats per a comprovar la temperatura de la mescla en arribar, ( que 

hauran de ser rebutjats i la càrrega llençada a abocador autoritzat si la temperatura es 

inferior a 155 G.C. o la fixada en cas de mal temps) en la tremuja de l’estenedora i en 

l'estesa, durant el piconat, amb independència dels aparells i comprovacions que faci 

l'administració simultàniament. 

Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 

143 G.C. i una altra senyal de 130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar 

l'aplanadora de pneumàtics de no menys de dotze (12) tones, (entre la mateixa 

aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no menys de vuit (8) tones (entre els 143 

G.C. i els 130 G.C.) havent-ne de suspendre i havent-ne assolit la compactació, densitat 

i geometria abans d'ells, en la zona de 130 G.C. 

L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actui en la 

segona zona, i essent obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip 

mínim. 

El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues 

senyals d'acord amb la temperatura actual de la mescla en les zones corresponents.  

L'aplicació de la regla de tres (3) metres i comprovacions de gruix, cotes i peralts 

s'aniran fent per personal competent , que el Contractista haurà de disposar al efecte, 

al mateix temps que la compactació per a descobrir que s'assoleixen les prescripcions 

geomètriques mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, corregint amb les 

aplanadores o afegint o retirant mescla en calent. El Contractista i el personal 

anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre la mescla faci el Director 

directament o a través del seu personal d'obra. 

La Direcció Facultativa haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si 

comprova que no s'estan efectuant les operacions anomenades de control i 
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senyalització, temperatures, compactació d'acord amb elles, i control i correcció 

geomètrica sobre la marxa. 

Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de 

compactació. 

Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres 

tàndem o corrons de pneumàtics, mentre la mescla es manté en calent i en condicions 

de ser compactada, creuant-ne en les seves passades amb la compactació inicial. 

El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà 

mitjançant picons de mà adequats per a la tasca que es requereix realitzar. 

El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim. 

542.9 Amidament i abonament 

Tots els assajos de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, 

és a dir, no són d'abonament. 

Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i postes 

en obra, d'acord amb aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per la Direcció 

Facultativa i les seves ordres escrites. 

El preu inclou el filler i àrids així com la fabricació de la mescla, el seu transport i posta 

en obra. 

El betum s'amidarà i abonarà per separat per tones realment utilitzades. 

L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, 

cotes, peralts i irregularitats de superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per 

testimonis extrets del volum de la capa de M.B.C. executada cada dia, amb una 

cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) metres; desfasats els carrils contigus 

cinquanta (50) metres, de manera que en cada calçada es farà una extracció cada 

cinquanta (50) metres a portell, sense perjudici de que la Direcció disposi un nombre 

major d'extraccions i altres emplaçaments. 
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Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament del seu gruix 

corresponent al projectat, a les prescripcions, fórmula de treball aprovada per la 

Direcció i, en el seu cas, a les ordres escrites del mateix, dins de les toleràncies 

admissibles es prendrà com gruix per a l'amidament la mitja aritmètica de tots els 

testimonis i com a densitat anàlogament la mitja aritmètica de tots els testimonis. El 

volum i la densitat resultant es multiplicaran per a obtenir el pes en tones realment 

executades. 

Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre 

corresponent projectat en més de la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa 

manera que figura en l'apartat 211 d'aquest P.P.T.P. que per els casos de testimonis 

amb resultats defectuosos, i segons que la valoració respecte a l'especificat, sigui o no 

major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant per defecte com per excés. En cap cas 

seran d'abonament els excessos eventualment executats. 

Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta a 

punt i obtenció de la F.D.T., transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, 

compactació, senyalització, ordenament del tràfic, preparació dels junts, i quants 

mitjans i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat. 

5.3 Article 530. Regs d'imprimació 

530.1 Definició 

S'aplicaran sobre la capa de tot-ú, sobre la que s'ha d'executar el paviment asfàltic 

530.2 Materials 

530.2.1 Lligant bituminós 

Serà d'aplicació l'especificat en l'Art. 213 d'aquest P.P.T.P. 

S'emprarà l'emulsió asfàltica del tipus ECI-0. La seva dotació serà de 1.0 Kg/m2, podent 

la Direcció ordenar al seu judici la utilització del tipus ECL-1, i el Contractista haurà 

d'utilitzar-lo al mateix preu. 

530.2.2 Àrid 
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Passarà tot pel tamís 0-5 UNE i la seva dosificació serà de 6 l/m2 

530.6 Limitacions de l'execució 

Sense perjudici del que marca el PG4/88, es prohibirà el tràfic sobre el reg 

d'imprimació, essent sols permesa la circulació limitada dels vehicles estrictament 

necessaris per a l'execució de les mescles asfàltiques posteriors, amb la limitació del 

PG4/88 i de les que indiqui la Direcció, i per això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de 

cobertura, amb dotació de 6 l/m2. 

530.7 Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment regats en obra, d'acord amb 

aquest projecte i/o les ordres escrites de la Direcció. 

El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja prèvies a 

l'extensió, l'àrid de cobertura i la seva extensió i quants medis i treballs intervenen en 

la correcta i complerta execució de la unitat. 

5.4 article 550. Paviments de formigó 

550.1.- Materials i dimensions 

Serà de formigó H-150 en massa de consistència plàstica amb grandària màxim de 

l'àrid de 20 mm i en lloses d'un mínim de 10 cm. 

No s'admetran irregularitats superiors a ± 1 cm en la superfície de la llosa. 

550.2.- Execució de les obres 

Consistirà en les següents tasques i, sense que la relació sigui l’imitativa: 

- Preparació del terreny i encofrat i desencofrat lateral si és necessari. 

- Subministrament, estesa i vibrat del formigó. 

- Reglejat, rasanteig, curat i execució de juntes. 

520.3.- Amidamet i abonament 
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S'amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats sobre perfils teòrics. 

No s'abonaran les irregularitats en excés produïdes a la base de la llosa, així com els 

treballs necessaris per a reparar les irregularitats superiors a les toleràncies a les 

superfícies de la llosa. 

5.5 Article 570. vorades 

570.1.- Materials i dimensions 

Seran de formigó amb doble capa extra fort quars-basàltica. 

Les seves dimensions seran de 100 x 22 x 30 cm, amb la forma assenyalada als plànols. 

No s'admetran irregularitats més grans que 5 mm en les dimensions. 

570.2.- Execució 

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus H-150, d'un gruix mínim de 10 

cm i es rejuntarà un cop col·locada amb morter del tipus MCP-5. 

570.3.- Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà per metre lineal (m) d'unitat totalment acabada. 

El preu inclou la compra del material, el transport a peu d'obra, l'excavació i refí de la 

superfície, fonamentació amb formigó H-150 i la col·locació de la vorada, nivellada i 

rejuntat. 

S'abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta, corba o amb forma 

d'escaire. 

5.6 Article 571. Rigoles 

571.1.- Definició 

És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat de color blanc. 

571.2.- Característiques generals 
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Serà prefabricada de formigó, de secció de trenta centímetres (30cm) de llarg, trenta 

centímetres (30cm) d’ample i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de 

desgast serà lliscada de color blanc. 

Es fabricaran exclusivament amb formigó H-250. 

571.3.- Recepció 

No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al 

que s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres 

(2 mm), en més o en menys. 

571.4.- Mesurament i abonament 

Es mesurarà i s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat totalment acabat, inclòs 

encofrat. 

El preu inclou la preparació de la superfície d’assentament, el llit de formigó de 

anivellació, el subministra i col·locació de la pròpia rigola, el rejuntat i tots els acabats. 

5.7 Article 580. Voreres 

580.1.- Materials i dimensions 

Seran peces de panot de formigó de 20 x 20 cm i 4 cm de gruix. 

Les peces seran tallades de forma que s'adaptin a la geometria de l'obra, segons 

plànols. 

No s'admetran irregularitats superiors a 5 mm en les seves dimensions. 

580.2.- Execució 

Es col·locarà sobre un llit de formigó H-150 amb un gruix mínim de 10 cm, amb el qual 

es donarà regularitat i cota necessària a la superfície. La fixació entre el formigó i les 

peces de paviment es realitzarà amb morter MCP-5 de 2 cm com a mínim, i 

posteriorment es rejuntaran. 

580.3. Amidament i abonament 
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S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m²) de superfície de paviment totalment 

acabat. El preu inclou la compra del material, el transport a peu d’obra, anivellació de 

la base i la seva compactació, formigó d'assentament, morter i quants mitjans, 

materials i treballs intervenen en la completa i correcta execució d'aquesta unitat. 

6 CAPÍTOL 6- ESTRUCTURES 

6.1 Article 600. Armadures a emprar en formigó armat 

600.2.- Materials 

Seran barres corrugades especificades en l'Art. 241 d'aquest P.P.T.P. i tot el que 

s'especifica en la Inst. EHE-99. 

600.7.- Amidament i abonament 

L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant els quilograms realment emprats en 

obra, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de la Direcció Facultativa. 

El preu inclou l'adquisició de l'acer, el seu transport, acopi, tall i doblegat, retall, 

despunts, solapes que no estiguin explícitament assenyalades en els plànols, 

ancoratges, separadors i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i 

correcta execució de les armadures. 

Les armadures complementàries disposades a les zones de juntes de murs es 

consideraran incloses en els preus unitaris de les mateixes, com també les armadures 

de les impostes de murs es consideren incloses en el seu preu unitari. 

6.2 Article 610. Formigons 

610.1.- Definició 

Els formigons acompliran les condicions establertes en l'Art. 610 del PG4/88, i en la 

Instrucció EHE-99. 

610.2 Ciment 

El ciment a emprar en la fabricació dels formigons serà l'especificat en l'Art. 202 

d'aquest P.P.T.P. 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

70 
 

610.2.5. Addicions 

L'Eng. Director podrà ordenar l’ utilització d'airejants, anticongelants plastificants, 

tenint aquests que 

acomplir amb l'especificat en l'Art. 281 i l'Art. 283 del PG4/88, i sense que això suposi 

cap variació en el preu del formigó. 

610.3 Tipus 

Els tipus de formigó definits en l'Art. 610 del PG4/88 a executar en el present projecte 

correspondrà als següents: 

H-150 En massa, a col·locar en proteccions en general. 

També es col·locarà en protecció de tubs i en assentaments de vorades i voreres, 

considerant-ne en aquests casos el seu abonament dins de la corresponent unitat 

d'obra. 

També a col·locar en fonaments de senyals i pòrtics de trànsit, en pous de registre, 

embornals, arquetes, conductes per a cables sota calçada i fonaments de punts de 

llum i semàfors, considerant-ne el seu abonament dins la corresponent unitat d'obra. 

H-200 Per armar en fonaments i alçats de murs, estreps i aletes. 

610.8 .- Execució de les obres 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles 

vibrants. 

Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut 

(1') i inferior al minut i mig (1,30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui 

totalment uniforme a cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE-99 es tindran en compte les següents: 

- La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 
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- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un 

metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta en obra del 

formigó, sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 

- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les 

prescripcions de l'EHE-99. 

- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

- El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit al 

formigó. 

- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la 

formació de bosses de pedres i de cuqueres. 

- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades a 

l'EHE-99. 

- La situació de les juntes de construcció serà fixada del Director, de manera que 

acompleixin les prescripcions de L'EHE-99 i procurant que llur nombre sigui el menor 

possible. 

- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termeni d'interrupció, es 

cobrirà amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

- Abans de començar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a 

aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

- Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 

mullada. 
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Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes 

constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o 

arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

- La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20°C) a 

la del formigó, per tal d'evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 

superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

610.12 Curat 

El curat s'efectuarà pel procediment de reg amb aigua, mantenint el formigó amb 

l'aspecte fosc d'estar mullada la seva superfície, durant al menys sis dies (6) sense 

interrupció des del seu fraguat, pel que el Contractista haurà de mantenir el seu equip 

de medis i personal necessaris permanent a tal fi. 

610.15 Control de qualitat 

El nivell de control de qualitat s'ha fixat en els plànols d'acord amb l’ Instrucció EHE-99, 

i quan el valor de la resistència característica estimada sigui inferior a la resistència 

característica prescrita, es procedirà com segueix: 

A) Si fest > = 0.9 fck l'obra s'acceptarà, reduint-ne l'abonament de la unitat en 

percentatge el doble que la reducció de la resistència. 

B) Si fest < = 0.9 fck es procedirà a enderrocar i reconstruir les parts corresponents a 

càrrec del Contractista, o a reforçar-les, igualment a càrrec del Contractista, segons 

decideixi el Director. 

En cas d'haver optat per assajos d'informació i resultar aquests desfavorables, podrà la 

Direcció ordenar les proves de càrrega, abans de decidir la demolició o l'acceptació. 

Qualsevol reparació necessària de l'element serà realitzada sense rebre el Contractista 

cap abonament per ella . Un cop realitzada la reparació quedarà a judici de la Direcció 

Facultativa la penalització per la disminució de resistència del formigó en la mateixa 

proporció que en l'apartat A). 
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En qualsevol cas sempre que sigui fest < fck el Contractista té dret a que es realitzi al 

seu càrrec sota la direcció de la Direcció els assajos d'informació previstos en l'Art. 70 

de l'esmentada Instrucció. En aquest cas la base de judici es traslladarà al resultat 

d'aquets últims. 

610.16 Amidament i abonament 

Els formigons considerats com unitats d'abonament independent s'abonaran per 

metres cúbics (M3), col·locats en obra segons aquest projecte i/o les ordres escrites de 

la Direcció, aplicant els preus corresponents als diferents tipus esmentats en l'apartat 

610.3 d'aquest Article. 

El preu inclou, a més de quant s'especifica en l'Art. 610 del PG4/88, addicions, vibrat, i 

quants materials, medis i treballs intervenen en la complerta i correcta execució del 

formigó. 

6.3 Article 680. Encofrats 

680.1 .- Definició 

En el present projecte s'han considerat els tipus d'encofrats següents: 

- Encofrat pla en paraments vistos 

- Encofrat pla en paraments ocults 

Es realitzaran d'acord amb les especificacions del Plec General completant-ne o 

substituint-ne, si cal. 

680.2 .- Execució de les obres 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir del 

Director l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 

Els junts d'encofrat no tindran folgança superior a dos (2) mil·límetres, essent la 

necessària per a evitar que, per efecte de la dilatació de la fusta a l'absorbir l'aigua 

durant el formigonat, es comprimeixin o deformin durant l'encofrat. 
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Les superfícies quedaran sense desigualtats o ressalts majors de dos (2) mil·límetres en 

els paraments vistos, i de cinc (5) en els ocults. 

No es permetran en els aploms i alineacions, errades majors d'un (1) centímetre, 

podent la Direcció variar aquestes toleràncies al seu judici. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran 

de posseir la resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la xarxa prevista del 

formigó no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m). 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, 

per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment 

el fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, 

per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta 

durant el formigonat. 

680.3 .- Amidament i abonament 

Els encofrats s'amidaran i abonaran pels metres quadrats de superfície de formigó 

realment encofrada i amidada sobre els plànols. El preu unitari inclou tots els 

dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant 

el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou l'encofrat. 

6.4 Marcs Unicel·lulars 

Definició 

En el present projecte s'han considerat els tipus de calaixos de 3,3x3,5x4,52 m amb 

parets de 30 cm les testeres i llosa superior i 40 cm la llosa inferior. 

Es realitzaran d'acord amb les especificacions del Plec General completant-ne o 

substituint-ne, si cal. 
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680.2 .- Execució de les obres 

Es tracta d’un pas inferior de nova construcció amb tipologia de marc de formigó 

armat de 2,7 metres d’amplada lliure, 2,8 metres d’altura lliure i 4,52 metres de 

longitud, que formen un angle de 90°, i tenen 0,3 metres de espessor en el llindar i 

testeres, i 0,4 metres en la llosa inferior. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres.. 

- Excavació i reblert de fonamentacions i darrera d’estreps i murs. 

- Execució de fonamentacions i alçats de piles i estreps. 

- Execució de taulers. 

- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 

amb les toleràncies definides als documents del projecte. 

- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 

- Condicionament del terreny. 

- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional 

680.3.- Afermat. 

El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 

680.3.a.- Nou vial 

Capes asfàltiques 

Capa de trànsit:: 5 cm de MBC de S-12 

Capa granular 

Capa subbase: 25 cm de tot-ú artificial 
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Entre les capes hi anirà un reg d’ imprimació ECI. 

680.3.b.- Situació provisional a la carretera B-224 

Capes asfàltiques 

Capa de trànsit:: 5 cm de MBC de S-12 

Capa granular 

Capa subbase: 25 cm de tot-ú artificial 

Entre les capes hi anirà un reg d’ imprimació ECI. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de la superfície existent. 

- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i bituminoses. 

- Regs d’emprimació. 

- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i  

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 

7. CAPÍTOL 7- EMPENTA OLEODINÀMICA 

7.1 Definició i execució d’obres 

7.1.1 Empenta o translació d'estructura de formigó armat sota el ferrocarril 

S'entén per translació oleohidràulica d'una estructura el desplaçament lateral 

mitjançant l'accionament amb cilindres hidràulics d'un element prèviament 

prefabricat. 

En el nostre cas es tracta del desplaçament lateral d'un pòrtic tancat unicel·lular de 

formigó armat, el qual es traslladarà sota les vies de F.G.C., que romandran en servei. 
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7.1.2 Sistema de construcció 

En l'eliminació dels passos a nivell i la construcció dels passos inferiors al ferrocarril 

s'ha adoptat com a solució constructiva el sistema de translació lateral mitjançant 

empenta. 

En síntesi, el sistema constructiu aplicat a l'execució de passos inferiors es resumeix en 

quatre fases operatives fonamentals: 

1.- Preparació de les "obres auxiliars prèvies" per a la prefabricació de l'estructura 

monolítica i per a l'operació d'emplaçament. 

2.- Construcció "fora del lloc d'ocupació" de l'estructura monolítica que conformarà el 

pas inferior. 

3.- Preparació de les obres i elements auxiliars provisionals de suport de la 

superestructura de la via durant el desenvolupament dels treballs. 

4.- Excavació del terreny, allotjament de l'obra prefabricada i desplaçament simultani 

d'aquesta, des de la posició de fabricació inicial a la del lloc d'ocupació. 

Les operacions 1 i 2 no impliquen cap interferència amb la via fèrria i tan sols 

requereixen d’una experiència específica especialitzada per al seu projecte, mentre per 

a la seva construcció és suficient la lògica competència i la bona pràctica del 

constructor. 

Les fases 3 i 4, en canvi, impliquen una interferència amb la via fèrria i són aquelles on 

queden palesos els avantatges que el "mètode" permet pel que fa als sistemes 

tradicionals. Els sistemes utilitzats actualment per a realitzar aquest tipus de treballs 

són, els mètodes tradicionals murs pantalla, pilots, construcció in situ, buidant i 

formigonant etc. el que suposa un temps d'execució, una despesa i unes molèsties per 

al trànsit excessives, o per altra banda s'empeny l'estructura com es ve realitzant 

actualment. No obstant això, aquest mètode d'empenta requereix que l'operació es 

realitzi per trams, es trasllada l'estructura una distància i s’atura fins a l'endemà i així 

poder realitzar les adaptacions necessàries per a continuar amb el treball. Això fa que 

l'obra s'allargui amb trastorn i alt risc per a les circulacions. Amb el sistema 
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desenvolupat aquest problema s'elimina, degut al fet que es duu cap l'empenta de 

l'estructura de forma continuada, amb l'avantatge de la reducció del temps a realitzar 

la translació. 

Aquest sistema de construcció obliga a que qui executi els treballs sigui absolutament 

coneixedor de tècniques operatives especials que són, sens dubte, d'una notable 

sofisticació i que, per tant han ser realitzades d'una manera molt precisa per personal 

especialitzat. 

Les obres auxiliars. 

En primer lloc ens trobem amb el mur de reacció i la plataforma de lliscament 

construïdes, ambdues, en formigó armat. 

Aquestes estructures tenen tres funcions específiques: 

- Constituir la base de suport, en una superfície provisional, per a la preparació de 

l'estructura prefabricada. 

- Assegurar la reacció a l'empenta oleodinàmic per a l'emplaçament de l'estructura 

prefabricada des de la base de preparació a la d'utilització. 

- Constituir el plànol de lliscament i de guia per a la translació. 

7.1.3 L’estructura pròpia del pas inferior 

L'obra del pas pròpiament dita consisteix en una estructura de secció rectangular 

buida, verificada estàticament com un marc tancat unicel·lular tenint en compte, d'una 

banda, la força corresponent a les càrregues de treball i, per altra banda, les 

ocasionades pel seu trasllat durant l'operació. 

Tot això es fabrica com una obra monolítica de formigó armat. 

L'estructura es disposa en posició tal que el seu eix longitudinal coincideixi, en direcció 

i alçada, amb la situació de l'obra acabada. 
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7.1.4 La translació de l’estructura  

Aquesta operació consisteix en la translació de l'estructura prefabricada sobre la 

plataforma auxiliar fins a la seva posició definitiva, utilitzant una empenta 

oleodinàmica generada per una o més centrals hidràuliques oportunament preparades 

a aquest efecte. 

En aquesta fase es considera com la qüestió més essencial la coordinació entre l'avanç 

de l'excavació del buit d'allotjament de l'estructura i la translació d'aquesta. Aquesta 

coordinació és essencial, entre unes altres, com garantia de la plena eficàcia funcional 

dels eventuals treballs. 

Però, sobretot, aquest punt es considera essencial per la pròpia seguretat del mètode i 

l'absència de pertorbació a la via que sempre es manté en servei. 

7.1.5 Execució de les Obres 

Les línies i els serveis afectats per les obres hauran de modificar-se de manera que no 

interfereixin en l'execució de les mateixes. 

Aquests desviaments poden ser simplement la fitació de cables, amb o sense ripat, 

dels mateixos i inclusivament el trasllat de pals o elements de subjecció, que puguin 

quedar en el radi d'acció de l'obra. En particular, els pals de catenària hauran de situar-

se a una distància de la vora de l'estructura, suposada en el seu emplaçament definitiu, 

igual o superior als dos terços de la profunditat de la mateixa respecte del plànol de 

suport de la fonamentació del pal. 

L'excavació de la fossa necessària per a la construcció de l'estructura prefabricada a 

emplaçar sota les vies del ferrocarril, es realitzarà amb les distàncies i profunditats 

adequades per a garantir la seguretat del ferrocarril, construccions i serveis 

confrontants, realitzant les entibaciones i altres mesures de protecció que siguin 

precises segons el parer del Director de l'Obra. 

Els talussos d'aquesta excavació es realitzaran amb una inclinació màxima de 45º en 

normal i l'aresta superior haurà d’estar, en qualsevol punt, a una distància, amidada en 
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horitzontal, no inferior a 2,50 metres del carril més pròxim i de qualsevol altra 

construcció o servei proper. 

En cas que les característiques del terreny no garanteixin l'estabilitat del mateix o 

altres elements afectats, s'adoptaran talussos menys inclinats o mesures de protecció 

adequades i acceptades pel Director de l'Obra. 

Prèviament a la construcció de la plataforma de lliscament, sobre la qual es construirà 

l'estructura, s'anivellarà la superfície de seient i es compactarà fins a un 98% com a 

mínim de la densitat seca obtinguda en l'assaig Proctor Normal, sempre que aquesta 

última sigui superior a 1,70 kg/dm3 . 

Si la plataforma de lliscament o part d’ella, es troba sobre un reblert natural o artificial, 

aquest haurà de tenir les característiques i complirà totes les condicions establertes 

per a terraplens de carreteres (P.G.3.), fins i tot la coronació, i la transició a terreny 

natural més compacte o roca haurà de ser gradual. 

Tant la plataforma de lliscament, com la pilastra del mur de reacció, hauran de ser 

formigonades contra el terreny natural, si es troba a cota suficient, o contra el terraplè 

adossat que haurà de ser construït prèviament en la seva part més propera al mur i 

excavat en rasa per a la construcció del mateix. 

La base de la plataforma de lliscament es formigonarà directament contra el terreny, 

sense interposició de formigó de neteja, col·locant-ne els distanciadors precisos per al 

posicionament de l'armadura. 

La superfície de la plataforma s'anivellarà amb una tolerància màxima de 4 mm. i 

l'acabat serà totalment llis. 

Entre la plataforma i la base de l'estructura, es disposarà per a això d’una làmina 

flexible de polietilè de 300 g/m2 en tota la superfície, perfectament adossada, no 

podent presentar esquinçaments en el moment del formigonat de la solera de 

l'estructura. 
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7.1.6 Buidat del pas Inferior 

Es defineix com excavació de buidatge del Pas Inferior, el conjunt d'operacions 

necessàries per a eliminar el terreny sota les vies, per a l'acumulació i retirada de 

materials a través de rampes i manipulació dels elements passius necessaris per al 

desplaçament de l'estructura prefabricada. 

Els mitjans d'excavació i transport de material hauran de ser prèviament acceptats pel 

director de l'Obra a proposta del Contractista, considerant la seva adequació per al 

treball a realitzar i que siguin suficients per a efectuar l'excavació i treballs auxiliars de 

manera que, en combinació amb els temps precisos per a l'empenta, permetin 

finalitzar l'emplaçament de l'estructura dins del termini previst. Els mitjans d'excavació 

estaran sempre operatius en la jornada de treball que es fixi, no podent abandonar 

l'obra o dedicar-se a altres treballs en la mateixa sense autorització expressa del 

Director de l'Obra. 

En l'excavació sota les vies durant el desplaçament de l'estructura, es mantindrà un 

talús sensiblement paral·lel al plànol definit per les arestes del front d'avanç de 

l'estructura. 

Aquesta excavació es realitzarà seguint les instruccions dels especialistes encarregats 

de la translació de l'estructura i sempre amb l'autorització del Director de les Obres. 

El Director de les Obres podrà ordenar l'execució per zones reduïdes quan pugui 

perillar la seguretat de la via. 

Quan s'interrompi la translació al final de la primera fase, les arestes del front d'avanç 

hauran de quedar recolzades en el talús frontal de l'excavació. 

En tot moment s'adoptaran quantes precaucions siguin necessàries per a garantir la 

NO alteració de l'estabilitat del terreny, del propi ferrocarril i de les construccions 

confrontants. 

Per a això es realitzaran totes les entibacions o mitjans de protecció que siguin 

precisos segons ho estimi convenient el Director de l'Obra. 
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7.1.7 Sustentació de via 

Per a garantir l'estabilitat de la via en servei al finalitzar la primera fase, s'ha previst 

l'execució d'una subjecció de cada fil i del conjunt de la via, amb elements auxiliars, 

sense necessitat de canvi de les travesses, de manera que en qualsevol punt de la 

mateixa no hagi deformacions, ni possibilitat que es produeixin, tant en planta com en 

alçat. 

Durant el desplaçament de l'estructura, les vies del F.C. es sustentaran mitjançant 

elements auxiliars, i es mantindran en planta mitjançant bigues metàl·liques laterals de 

dimensions tals que admetin una llum lliure de 13 metres. 

El suport provisional de les vies es col·locarà de manera que calcin la via, recolzant en 

el front del calaix que es desplaça i donaran suport sobre l'estructura mitjançant 

corrons lliscants. 

Hauran de suportar les càrregues del ferrocarril per a una velocitat de circulació dels 

trens reduïda a 30 km/h., amb les deformacions en via admissibles per a la circulació 

de trens a aquesta velocitat en condicions de seguretat. 

Tots els elements, aparells i disposicions encaminades a la sustentació de les vies, tant 

longitudinal com transversalment, se sotmetran prèviament a l'acceptació pel director 

de l'Obra i compliran els requisits i normativa exigits per F.G.C. en cada cas. 

7.1.8 Translació de l’estructura 

Per a la translació de l'estructura es deurà disposar d'una central hidràulica i el nombre 

de pistons necessaris per a subministrar una força equivalent a 1,5 vegades el pes de 

l'estructura, aplicada en la superfície situada en els 0,40 m. inferiors del cant de la llosa 

inferior i en la seva part posterior. 

Així mateix es disposarà del personal especialitzat amb experiència demostrada en 

aquest sistema d'execució i acceptat pel Director de l'Obra. 

L'emplaçament de l'estructura es realitzarà amb una tolerància pla - altimètrica 

inferior al 2% de la longitud de translació. 
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S’haurà de realitzar un control d'alineació i altimètric, com a mínim cada 5,00 m. 

d'avanç, i sobretot al finalitzar la primera fase d'execució, havent d’aportar els 

materials i mitjans necessaris per a la correcció de desviacions, quan aquestes 

sobrepassin el límit establert o es consideri pel Director de l'Obra que es pot 

sobrepassar en fases successives. 

7.1.9 Excavació de terres mecànica sota vies  

Es defineix com excavació de buidatge del Pas Inferior, el conjunt d'operacions 

necessàries per a l'extracció del terreny sota les vies, per a l'acumulació i retirada de 

materials a través de rampes i manipulació dels elements passius necessaris per al 

desplaçament de l'estructura prefabricada. 

Els mitjans d'excavació i transport de material hauran de ser prèviament acceptats pel 

director de l'Obra a proposta del Contractista, considerant la seva adequació per al 

treball a realitzar i que siguin suficients per a efectuar l'excavació i treballs auxiliars de 

manera que, en combinació amb els temps precisos per a l'embranzida, permetin 

finalitzar l'emplaçament de l'estructura dintre del termini previst. 

Els mitjans d'excavació estaran sempre operatius en la jornada de treball que es fixi, no 

podent abandonar l'obra o dedicar-se a altres treballs en la mateixa sense autorització 

expressa del Director de l'Obra. 

En l'excavació sota les vies durant el desplaçament de l'estructura, es mantindrà un 

talús sensiblement paral·lel al plànol definit per les arestes del front d'avanç de 

l'estructura. Aquesta excavació es realitzarà seguint les instruccions dels especialistes 

encarregats de la translació de l'estructura i sempre amb l'autorització del Director de 

les Obres. El Director de les Obres podrà ordenar l'execució per zones reduïdes quan 

pugui perillar la seguretat de la via. 

En tot cas, no es permetrà realitzar les excavacions a distància superior a 2,00 metres 

de les arestes del front d'avanç de l'estructura. 

Quan s'interrompi la translació al final de la jornada, les arestes del front d'avanç 

sempre hauran de quedar recolzades en el talús frontal de l'excavació. 
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En tot moment s'adoptaran totes les precaucions necessàries per a garantir la NO 

alteració de l'estabilitat del terreny, del propi ferrocarril i de les construccions 

confrontants. 

Per això es realitzaran totes les entibacions o mitjans de protecció que calguin segons 

ho estimi convenient el Director de l'Obra. 

7.1.10. Col·locació i aixecament de subjecció provisional de via, inclòs materials, 

subjecció i soldadures  

S'entén per subministrament, col·locació i subjecció provisional de via, la disposició de 

tots els elements necessaris que permetin l'excavació sota la via mantenint la mateixa 

en servei i en correctes condicions d'estabilitat i funcionalitat. 

La subjecció prevista està formada per elements metàl·lics que es col·loquen per la 

part inferior dels carrils, entre travesses i sense necessitat de canviar aquestes, de 

manera que es recolzin a la llosa superior i llisquin sobre ella mitjançant el mecanisme 

de corrons, suportant a la via i a les càrregues, i la mantingui en la seva posició sense 

permetre desplaçaments intolerables a les circulacions. 

7.1.11 Execució de les Obres. 

L'operació es realitzarà seguint la normativa F.G.C. per a treballs de manipulació de via. 

El muntatge i el manteniment d'aquesta suspensió provisional, seran supervisats pel 

director de les Obres o bé per personal de F.G.C . especialitzat. 

El Contractista prepararà els plànols i els sotmetrà a aprovació del Director d'Obra i de 

F.G.C . De cap manera podrà retirar-se la subjecció sense autorització expressa del 

Director d'Obra. 

7.1.12 Excavació manual sota vies, inclòs petit desguarniment i retirada de productes 

a l’abocador. 

Aquestes excavacions es refereixen a les executades en la zona de les vies i 

inclusivament sota les mateixes. 
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Les excavacions que afectin al gàlib de via s'efectuaran durant els oportuns talls 

d'acord amb el Pla Marco. Seran d'aplicació les prescripcions pròpies dels Articles 

d'excavació en rasa i pou realitzades a mà. Es podrà incloure entibació a indicació de la 

direcció de les obres, essent en aquest cas, presa i forta. 

7.1.13 Làmina de polietilè col·locada sobre la plataforma de lliscament, incloent 

subministrament i col·locació 

Es tracta d'una làmina plàstica composta de polietilens que té per missió cobrir tota la 

superfície de la plataforma de lliscament a fi d'independitzar-la de l'estructura que 

s'executa sobre ella. 

Tindrà un aspecte superficial pla i regular amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.). No quedarà adherida al suport, excepte en el seu perímetre i al voltant 

de tots aquells elements que la traspassin. 

No quedarà tensa i solaparan entre si els diferents mòduls protegint el sentit de 

recorregut de l'aigua. 

Les unions seran soldades i s'efectuaran "in situ" amb extrusionadors automàtics. El 

material de la soldadura serà de la mateixa base que les membranes, de manera que 

les soldadures siguin homogènies. 

Els canvis d'adreça de la làmina seran axamfranats o corbats i el solapament serà més 

gran de 0,50 m. 

Tolerància d'execució: 

- Nivells: + 15 mm. 

- Solapaments: + 5 mm. 

- Planeïtat: + 5 mm. en 1 mt. 

El suport estarà net i un cop estesa la làmina es prendran les mesures necessàries per a 

no trepitjar-la directament. 

El seu pes, relacionat amb el gruix, serà com a mínim de 300 grams per metre quadrat. 
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8. CAPÍTOL 8- SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ 

8.1 Article 700. Marca vial 

700.2 Materials 

Acompliran amb l’establer en la circular 292/86 de Maig de 1986. 

Amb el fi d'aconseguir una major qualitat en els materials i en l'execució de les 

marques vials, realitzades amb pintura convencional i microesferes de vidre, segons 

l'Art. 700 del present Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 

Carreteres i Ponts PG4/88, es fa necessari fixar uns requisits addicionals que hauran 

d'acomplir-se tant en els materials com en l'obra executada. 

En conseqüència, en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclouen les 

següents Prescripcions: 

a) El valor del coeficient W, al qual es refereix l'article 278.5.3. del PG4/88 no serà 

inferior a 7. Així mateix, cap dels assajos del grup b) de l'article 278.5.1.2. podrà tenir 

una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retro reflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

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

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

milicandeles per lux i metre quadrat. 

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

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

línies de la vora de la calçada. 

e) Si els resultats dels assajos, realitzats segons el que es disposa en l'ordre circular N° 

292/86 T, no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant 

Generals com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades i no 

es podran aplicar. En el cas de que el Contractista hagués pintat marques vials amb 

aquells materials, haurà de realitzar l'aplicació, al seu càrrec, en la data i el plaç que li 

fixi la Direcció de les Obres. 
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f) Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, serà necessari que els 

materials a utilitzar - pintura blanca i microesferes de vidre - siguin assajats per 

laboratoris oficials o homologats, a fi de determinar si acompleixen les especificacions 

vigents : Articles 278 i 289, respectivament, del PG4/88. 

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

la qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 

g.1) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als laboratoris oficials, 

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

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

mínim de cada material sota la custòdia de la Direcció de les Obres, a fi de poder 

realitzar assajos de contrast en cas de dubte. 

g.2) En les Obres en que s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, 

es realitzarà una mostra inicial aleatòria, a raó d'un pot de pintura i un sac de 

microesferes de vidre per cada 1000 Kg. d'apilar de material, enviant després un pot i 

un sac agafats a l'atzar entre els de les mostres i reservant la resta de la mostra fins 

l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, 

els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre agafats com a mostra inicial podran 

tornar-se al Contractista per al seu ús. 

g.3) Els Laboratoris Oficials realitzaran, a la major brevetat possible, els assajos 

complerts indicats en els Articles 278 i 289 del PG4/88 enviant a la Direcció de les 

Obres el més aviat possible (telex, telegrama, etc), indicant si s'acompleixen totes les 

Prescripcions o si es necessari enviar una nova mostra per a fer assajos de contrast, 

davant l’ incompliment d'alguna d'elles. 

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

especificacions, el Director de les Obres, podrà autoritzar l' inici de les mateixes. 

h) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant la Direcció 

facultativa de les Obres procedirà a prendre mostres de pintura directament de la 

pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

88 
 

enviarà al Laboratori per a que es realitzin assajos de identificació, reservant-se l'altre 

fins l'arribada dels seus resultats, per a assajos de contrast. 

i) Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre 

aplicades sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 

15 cm. i d'un gruix de 1 a 2 mm, o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per a 

on ha de passar la màquina i en sentit transversal a aquesta línia, aquestes xapes 

hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades la pintura i microesferes, es 

deixaran secar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i guardar-les en un 

paquet per enviar-les al Laboratori per a comprovar els rendiments aplicats. 

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

espaiades 30 o 40 m., les xapes hauran de marcar-ne amb la indicació de l'obra, lot, 

punt quilomètric i carretera a la que corresponen. 

Les marques vials a realitzar seran reflectants. 

S'empraran pintures de la classe B (color blanc) 

El coeficient de valoració definit en l'Art. 278.5.3. del PG4/88 no serà inferior a sis amb 

vuit dècimes (6.8). 

S'empraran microesferes de vidre amb les característiques especificades en l'Art. 289 

del PG4/88 amb una dosificació al menys de set-cents quinze grams (0.715 Kg.) de 

microesfera afegides a cada litre (l) de pintura per a formar pintura reflectant. 

700.3 Aplicació 

La dosificació no serà inferior a set-cents vint grams (0.720 Kg.) de pintura reflectant 

per metre quadrat de superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat 

en l'Art. 700.3 del PG4/88. 

700.4 Execució 

A més de la neteja normal que especifica el PG4/88, es farà una neteja immediatament 

abans de realitzar la marca, aquesta neteja comprèn l'eliminació de la pols amb el doll 

d'aire que la mateixa màquina de neteja portarà incorporada, a més es netejaran les 
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petites zones brutes susceptibles de ser netejades amb escombra o raspall, per els 

mateixos servidors de la màquina. 

700.6 Amidament i abonament 

L'amidament i abonament de les marques vials es farà en metres quadrats (M2) 

realment executats, segons aquest projecte i/o les ordres escrites de la Direcció. 

El preu comprèn l'escombrat, preparació de la superfície, replanteig i premarcatge, 

pintura, microesferes de vidre, pintat protecció de les marques durant l'eixugat, 

maquinària i quants materials, mitjans i treballs intervenen en la correcta i complerta 

execució de la marca vial. 

Aquests preus seran inalterables encara que la quantitat de pintura reflectant a 

emprar per metre quadrat i la dosificació de microesferes de vidre necessàries fossin 

superiors a les indicades en el present Article. 

8.2 Article 710. Senyalització d'obra 

710.1 Definició 

El Contractista està obligat a acomplir tot el previst en la clàusula 23 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

El Contractista adquirirà i instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a 

l'obra, ordenar la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de possible 

perill degut a la marxa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus extrems i 

immediacions, les modificarà d'acord amb la marxa de l'obra i les desmuntarà en quant 

no siguin necessàries. 

La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici 

d'acomplir les ordres escrites que eventualment donés la Direcció Facultativa de les 

Obres. 

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció 

de Carreteres 8.3- I.C del M.O.P.U. i les disposicions vigents. El coneixement i 

acompliment d'aquestes es obligació del Contractista sense necessitat de que se li faci 



DOCUMENT Nº3- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
________                                               Millora i pas inferior de vianants en l’estació de ferrocarrils de Llançà 

90 
 

notificació alguna per part de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació 

d'acomplir les ordres que aquesta, eventualment, li doni al respecte. 

El Contractista està obligat a executar els desviaments de trànsit amb els materials i 

qualitats indicats en aquest P.P.T.P. i/o les Ordres escrites de la Direcció. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció el disseny dels desviaments i 

aquest podrà modificar i especificar, en cada cas, el desviament proposat pel 

Contractista. 

710.2 Amidament i abonament 

La senyalització provisional d'obra s'abonarà mitjançant una unitat d'abonament 

íntegre que inclou el subministra i col·locació de les senyals així com els diferents 

transports i tot el necessari durant tota l'obra. 

8.3 Article 720. Enllumenat 

L’execució de les unitats d’obra referents a enllumenat públic seguiran les 

característiques que trobem al municipi les quals s’entenen incloses en el present 

projecte com annex del Plec de Condicions. 

Serà d’aplicació tot el que s’especifica en l´esmentat annex a excepció dels criteris 

d’amidament i abonament que seran els que s’indiquen a continuació: 

720.1 Punts de llum 

El present projecte consta de punts de llum anti-bandalica. 

L'amidament i abonament es realitzarà per unitat de columna, inclosa la lluminera, 

equips d'encesa i connexions, sense incloure la fonamentació que s'abonarà per 

separat. 

720.2 Cables per enllumenat 

Els cables utilitzats seran nu de coure unipolar de 1 x 35 mm2 i tipus UNE-VFV-1000 

conductor de coure i doble aïllament de P.V.C. armat "F lleugera" de 4 x 6 mm2. 
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L´amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (ml) de cable inclòs 

subministra i col·locació a la rasa. La instal·lació del cable serà superficial en el cas de 

cable de coure nu i a l’interior de tub de P.V.C. per al cas de cable armat. 

720.3 Canalització per enllumenat 

Pot ser de dos tipus: 

- Canalització sota vorera, inclosa l'excavació, tub de PVC, reblert i compactació. 

S'amidarà i abonarà per metres lineals (m) de canalització totalment acabada. 

- Canalització sota calçada, inclosa l'excavació, tub e PVC, formigonat, reblert i 

compactació. 

S'amidarà i abonarà per metres lineals (m) de canalització totalment acabada. 

720.4 Pica de connexió a terra 

Es mesurarà i abonaran per unitats de placa totalment instal·lada. El preu inclou el 

subministrament, la col·locació tot el necessari pel correcte funcionament. 

720.5.- Arqueta de registre 

Seran de 40 x 40 cm amb marc i tapa de fosa i s'amidaran i abonaran per unitat 

d'arqueta totalment construïda. 

720.6.- Connexió al quadre existent 

Connexió al quadre de comandament existent de 15 Kw. S'amidarà i abonarà per 

unitat de connexió i el preu inclou tot el necessari per a la correcta connexió per 

l'enllumenat públic. 
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9. OBRES DIVERSES 

9.1 Impermeabilització de taulers 

9.1.1 Passos inferiors a rasant 

El sistema d’impermeabilització està basat en una membrana formada per una emulsió 

aniònica de betum-polimer càrrega mineral protegida amb un geotèxtil de polipropilè, 

sobre la qual es col·loca un màstic format per sorra i betum modificat del tipus BM-3c 

ó BM-4 abans de col·locar la capa de paviment asfàltic. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

• Emulsió: Es tracta d’una emulsió modificada aniònica de betum modificat 

químicament de trencament lent, amb les següents característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geotèxtil no teixit de polipropilè amb un gramatge de 140-160 gr/m2 

 Sorra-Betum polimer: Composada per una sorra de tipus calcària, de granulometria 

0/4 amb un contingut de filler entre 12% i 14% i un contingut de betum del 9%. El 

betum serà un BM-3c ó BM-4 de l’especificació espanyola, per a betums modificats 

amb polímers. 

L’espessor serà de 2 cm. 
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PROCÉS D’EXECUCIÓ 

1) Neteja i preparació de la superfície. Es deuran eliminar les parts soltes restes d’obra, 

pólvores, etc. També s’hauran de portar les arestes que podrien deteriorar les làmines 

prematurament. 

2) Reg d’emulsió amb una dotació de 1,2 – 1,5 Kg/m2 aplicat de forma manual amb 

pistoles a pressió ó amb regadores d’emulsió convencionals. L’emulsió deurà 

estendre’s amb temperatures superiors a 5ºC i en absència de pluja. 

3) Extensió del geotèxtil. Sobre el geotèxtil pot circular el tràfic d’obra sempre que les 

rodes estiguin netes de pols o fang. 

4) Extensió de sorra-betum modificat amb estenedora per a mescles asfàltics 

convencionals. 

La compactació de aquesta mescla es farà amb 2 o 3 passades de corró metàl·lic llis 

sense vibració. 

5) Col·locació del paviment asfàltic. 

9.2 Planxa de porexpan. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra compren: 

- 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. 

- Execució. 
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Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni 

l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el 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 rigidització necessaris per a que no es moguin ni 

deformin durant el subsegüent procés de formigonat. 

9.3 Tanca exterior 

- Definició. 

A ambdós costats de la calçada es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò 

indicat al Document núm. 2: plànols. 

- Replanteig. 

El replanteig de la tanca s'efectuarà a ambdós costats de la carretera i en tota la 

longitud d'aquesta, efectuant-ho a tres metres (3 m) de la distància del peu del 

terraplè de la calçada, en els casos de dubte, es seguiran les indicacions que dicti el 

Director de l'Obra. 

La distància per al replanteig de pals intermedis serà de sis metres (6 m), per als Pals 

principals d'extrem o de centre serà de noranta sis metres (96 m).  

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 al Director de l'Obra 

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 el Director de 

l'Obra i el contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de 

l'obra. 
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- Execució de fonaments i col·locació de pals. 

Comprendrà els següents treballs: 

Excavació per a fonaments de pals. 

Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis 

s'executaran a sis metres (6 m) de distància entre eixos i els clots per a pals principals 

d'extrem, centre o per a canvis de direcció o rasant, s'executaran a noranta sis metres 

(96 m) de distància entre eixos. 

Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta per 

quaranta (40 x 40 x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de l'Obra. 

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. 

9.4 Proves de càrrega. 

- Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el 

tren de càrregues que formen, al del projecte. 

- Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en 

la prova es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, 

aconseguides durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques 

obtingudes en el projecte de la prova de càrrega. 

En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon 

comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de 

formacions en determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de 

comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del càlcul. 
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El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos 

punts de la secció transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i 

a la secció central de cadascuna de les obertures. 


