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1. Descripció de les obres i normes aplicables 

1.1. Objecte d’aquest Plec 
El Present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt d’instruccions, normes, 

prescripcions i especificacions que, a més de l’indicat a la Memòria, Plànols i Pressupost, defineixen 

tots els requisits que han de complir les obres del: “Condicionament i millora del Port Natural de 

l’Estany Gras”. 

Aquest Plec conté, a més de la descripció general i localització de les obres: 

 Les condicions que han de complir els materials i la seva mà d’obra. 

 Les condicions en que s’han d’executar les obres. 

 Les instruccions per a l’amidament i l’abonament de les unitats d’obra. 

 Els plecs, instruccions, reglaments i normes de caràcter general aplicables a l’obra. 

 Els documents a emprar, redactar, presentar i/o aprovar i els terminis en que s’han de 

realitzar les operacions. 

 Les aportacions a realitzar i les despeses compreses en els preus de les unitats d’obra. 

A aquests efectes, seran d’aplicació estricta, a més de les prescripcions recollides en aquest Plec i en 

tot allò que no s’hi hagi de modificar, totes les disposicions de caràcter oficial que facin referència a 

obres del tipus de les projectades i estiguin en vigor en el moment de la seva licitació i en especial les 

que es modifiquin en cada capítol pels distints materials i l’execució de les unitats d’obra.  

 

1.2. Descripció de les Obres Projectades 
Les obres d’aquest Project, i per tant d’aquest Plec, comprenen, principalment, la realització de les 
activitats definides a la memòria i annexes que formen el present Projecte. 

 

1.3. Plànols 
Els plànols del Projecte defineixen les obres a realitzar. 

A partir dels plànols es definirà el procés d’execució i els amidaments de l’obra, tenint en compte les 

prescripcions d’aquest Plec. 

Els plànols del Projecte es completaran amb plànols de muntatge, que definiran amb major precisió 

els elements constructius per a la seva execució en obra o en taller. 

Les modificacions als plànols proposades pel Contractista, hauran de ser subscrites i aprovades per la 

Direcció d’Obra, abans de l’execució dels elements que defineixin. Sense aquesta aprovació no podran 

executar-se els treballs corresponents. 
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1.4. Documents que es lliuren al Contractista 
Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista, poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es detalla a 

continuació. 

 

1.4.1. Documents contractuals 

Serà d’aplicació el que es disposa en el Reglament General de Contractació de l’Estat (RCE) i en la Llei 

13/95 de Contractes de les Administracions Públiques. 

Es consideraran com a contractuals, el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, els Plànols 

de Projecte, així com el Pressupost i la Memòria Descriptiva. 

Igualment, serà document contractual el programa de treball, quan sigui obligatori, d’acord amb el 

que es disposa en el RCE o, si no n’hi ha, quan ho disposi expressament el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

En cas d’estimar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es farà 

constar així establint a continuació les normes per les que es regiran els incidents de contradicció amb 

els altres documents contractuals. Malgrat això anterior, el caràcter contractual només es considerarà 

aplicable a aquest document si és esmentat expressament en els Plecs de Licitació d’acord amb el 

Reglament General de Contractació. 

 

1.4.2. Documents informatius 

Tant la informació geotècnia de Projecte com les dades sobre procedència de materials, assaigs, 

condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions 

climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la Memòria 

dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, han d’acceptar-se tan sols com a 

complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afectin al contracte, al planejament i a l’execució 

de les obres. 

 

1.5. Administració competent 
Aquest terme fa referència al promotor (Ajuntament de l’Ametlla de Mar) o a aquelles indicacions que 

puguin fer-se des de Ports de la Generalitat de Catalunya o d’altres Administracions o organismes 

afectats. 
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1.6. Direcció de l’Obra 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponen a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració Competent, aniran a càrrec 

d’una Direcció Facultativa encapçalada per un tècnic titulat designat per l’Administració Competent, 

que podrà demanar la col·laboració de tècnics o consultors externs de suport logístic en la mesura que 

cregui convenient. L’Administració Competent podrà fins i tot contractar una Direcció d’Obra externa.  

Per poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d’Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, amb la possibilitat de conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista. 

La base per al treball de la Direcció d’Obra serà: 

 Els plànols del projecte. 

 El Plec de Condicions Tècniques. 

 Els quadres de preus. 

 El preu i termini d’execució contractats. 

 El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Autoritat Competent. 

 Les modificacions d’obra establertes per l’Administració Competent. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra: 

 Impulsar l’execució de les obres per part del Contractista. 

 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 

la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 Formular amb el Contractista l’Acta de comprovació de replantejament i l’inici de les obres i 

controlar que hi hagi degudament els replantejaments de detall. 

 Requerir, acceptar o reparar si és procedent, els plànols d’obra que ha de formular el 

Contractista. 

 Requerir, acceptar o reparar si és procedent, tota la documentació que, d’acord amb tot el 

que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que 

determinen les normatives que, a partir d’aquests, formuli la pròpia Direcció d’Obra, 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat 

i seguiment de l’obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que cregui necessàries per tenir 

ple coneixement i veure si compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 

d’execució i d’obra prescrites. 

 En cas de discordança de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, s’ha d’ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs 

si es creu convenient. 

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

necessàries o convenients. 
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 Informar les propostes de modificacions de l’obra que formuli el Contractista. 

 Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptats. 

 Establir amb el Contractista la documentació de constància de característiques i condicions 

d’obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

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

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

del control i del compliment dels Programes, posant de manifest els problemes que l’obra 

presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per evitar-los o minimitzar-

los.  

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

prèviament a la seva recepció per l’Administració Competent. 

 Recopilació i comprovació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’han 

executat (as built), que han de ser facilitats amb tot detall per part del Contractista per lliurar-

los a l’Administració Competent un cop finalitzats els treballs. 

 Establir la instrumentació geotècnia de l’obra, realitzar periòdicament informes sistemàtics i 

analítics de l’evolució d’aquesta instrumentació i prendre les mesures oportunes en obra en 

funció dels resultats obtinguts. 

 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que, d’acord 

amb el que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li seran dictades per la Direcció 

d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en referència a les operacions de control, 

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

D’altra banda, la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altres 

tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per facilitar la realització de les 

esmentades funcions, normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l’Administració Competent. 

El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra les persones facultades per tractar-la, i les designarà a 

aquest efecte amb l’autorització de la Direcció d’Obra. Tractaran les diferents matèries objecte de les 

funcions de cadascuna d’elles en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

sempre presents a l’obra persones capacitades i facultades per decidir temes de la qual decisió per 

part de la Direcció d’Obra s’encarregui a persones presents a l’obra, amb la possibilitat entre les unes i 

les altres d’establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

El Contractista haurà de proposar a la Direcció d’Obra la relació de Subcontractistes, en cas de que hi 

fossin, destinats a l’Obra, per a la seva pertinent acceptació per part de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà parar qualsevol treball en curs que, al seu entendre, no s’executi d’acord 

amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
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1.7. Direcció Ambiental de l’Obra 
Conjuntament amb la Direcció de l’Obra s’establirà, la direcció Ambiental d’Obra, amb les funcions: 

 Compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental 

 Compliment del programa de vigilància Ambiental 

 Assistir al Contractista en l’anàlisi dels resultats obtinguts en els diferents assaigs i presa de 

decisions de les mesures a adoptar, per al compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental i 

del Programa de Vigilància Ambiental. 

 Recolzar a la Direcció de l’Obra en tots els temes mediambientals. 

 

1.8. Personal del Contractista 
El Delegat del Contractista serà un Enginyer de Camins, Canals i Ports assistit per un Enginyer Tècnic 

d’Obres Públiques ambdós amb presència permanent a l’obra. 

 

1.9. Plecs, Instruccions i Normes Aplicables 
Les prescripcions de les següents Instruccions i Normes seran d’aplicació amb caràcter general, i en 

tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast de les condicions que es defineixen en el present 

Document pels materials o l’execució de les obres. 

 Instrucció de Formigó Estructural, en la seva última versió actualitzada i aprovada i d’ara 

endavant denominada EHE, aprovada pel Reial Decret 2661/1998 d’11 de Desembre de 1998. 

 Instrucció pel projecte i execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat (EF-

88). 

 PG-4/88 aprovat per l’Ordre Ministerial del 21 de gener de 1.988. A partir d’aleshores PG-3 

revisat. 

 Ordre Ministerial 326/00 (PG3-Geotècnia vial) aprovada el 17 de febrer de 2000 i vigent des 

de l’1 de març de 2000. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments. En endavant RC-97, 

aprovat pel Real Decret 1312/1988 de 28 d’Octubre. 

 Norma NBE-AE-88, aprovada per Decret 1370/1988 de 17 de Novembre. 

 Norma NBE EA-95, (estructures d’acer en l’edificació) aprovada per Decret 1829/1995 de 10 

Novembre. 

 Normes UNE vigents de l’Institut Nacional de Racionalització i Normalització, que afectin als 

materials i obres del present projecte. 

 Normes d’assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del sòl (MOPU). 

 OM de 14 de Març de 1960, i OC nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització 

de les obres. 

 Reglament Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries. 
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 Reglaments i Ordres en vigor sobre Seguretat i Salut en la Construcció i Obres Públiques. En 

endavant Normes MT. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (BOE nº 310 del 27 /12/1973). 

 ROM 02-90 “Accions en el Projecte d’Obres Marítimes i Portuàries”. 

 ROM 05-94 “Recomanacions Geotècniques per al Projecte d’Obres Marítimes i Portuàries”. 

 ROM 4.1-94 “Projecte i Construcció de Paviments Portuaris”. 

 ROM 0.0 “Procediment General i Bases de Càlcul en el projecte d’Obres Marítimes i 

Portuàries”. 

 ROM 3.1-99 Recomanacions per al Projecte de la Configuració Marítima dels ports: Canals 

d’accés i àrees de flotació. 

 Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, aprovada 

per O.M. de 28 de Febrer de 1972. 

 Norma sismoresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d’Agost. 

 Eurocodi núm. 2 "Projecte d’estructures de formigó". 

 Eurocodi núm. 3 "Projecte d’estructures d’acer". 

 Eurocodi núm. 4 "Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer". 

 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials, 

actualment en vigor. 

 Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 UNE-14010. Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Recomanacions pràctiques per a una bona protecció del formigó I.E.T. 

 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial de l’1 d’Abril de 1964). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’Agost de 

1970). 

 Instrucció per tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, Juny de 1980). 

 Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. 

I.C. 

 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Estatut dels treballadors. 

 Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, amb el que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1215/1977, de 18 de Juliol, amb el que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció. 
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 Normes Tècniques sobre Obres i Instal·lacions d’ajuda en la Navegació. MOPU, 1986. 

 

S’aplicarà, encara que no es contempli específicament, qualsevol disposició, plec, reglament o norma 

d’obligat compliment. 

En el cas de presentar-se discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents Plecs, 

Instruccions i Normes, s’entendrà com a vàlida la més restrictiva. 

En qualsevol cas s’entendrà que les normes esmentades seran d’aplicació en les seves últimes 

versions actualitzades i editades. 

 

1.10. Nivell de Referència 
Totes les cotes de nivell indicades en el projecte estan referides al “Zero d’Alacant”.  

 

1.11. Abalisament 
Durant la construcció, les obres hauran de abalisar-se de forma reglamentària tant per mar com per 

terra i d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de presentar un projecte de abalisament provisional de les obres que, una cop 

aprovat per la Direcció d’Obra, serà tramitat a l’Autoritat Competent per a la seva aprovació. 

El Contractista instal·larà els equips d’il·luminació del tipus i de la intensitat que la Direcció d’Obra li 

ordeni, i els mantindrà en perfecte estat durant l’execució dels treballs. Aquesta il·luminació ha de 

permetre la correcta vigilància de l’obra durant el desenvolupament de l’execució nocturna. 

Tant la instal·lació com el manteniment de abalisament anirà a càrrec del Contractista durant el 

termini d’Execució de les obres i del termini de garantia. 
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2. Condicions que han de satisfer els materials i la seva mà d’obra; 

Execució de les obres, amidament i abonament de les obres 

2.1. Moviment de terres 

2.1.1. Demolicions i excavacions de material procedent de la península 

2.1.1.1. Definició 

Les obres projectades, inclouen la demolició d’algunes de les infraestructures existents, així com 

l’excavació de material procedents dels reblerts realitzats històricament a la dàrsena. S’entén per 

excavació l’extracció de material situat per damunt de la cota zero amb mitjans terrestres. 

En tots els casos s’haurà de dragar dàrsena per tal d’assolir les profunditats requerides, realitzant les 

rases definides en els plànols del projecte, d’acord amb l’especificat en l’apartat corresponent del 

present Plec. 

 

2.1.1.2. Condicions generals 

Els materials han de quedar suficientment apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats per tal de poder ésser reutilitzats. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.1.1.3. Condicions del procés d´execució 

Es recomana seguir l'ordre dels treballs previst en el Pla d’execució de l’obra, inclòs en el projecte 

constructiu. 

El Contractista ha d'elaborar un programa de treball que serà aprovat per la Direcció Facultativa abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 Mètode d'enderroc i fases 

 Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

 Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

 Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

 Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

 Cronograma dels treballs 

 Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en el projecte 

constructiu o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 

L'execució dels treballs no ha de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, béns o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que el Contractista haurà de regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega d’escullera s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d’escullera. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

2.1.1.4. Unitat i criteris d'amidament 

Es mesurarà per m3 de material retirat sobre perfil de projecte, el qual s’ha determinat a partir de la 

batimetria i topografia aportada. La unitat d’obra inclourà la retirada per mitjans terrestres, el 

transport fins a la zona d’aplec i qualsevol altra operació per acabar la unitat de forma completa. El 

preu també inclou el cànon d’abocador si fos necessari transportar la runa fins l’abocador. 

 

2.1.1.5. Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 

generals per a obres de carreteres i ponts. 

- NTE-ADD/1975 Ordre de 10 de febrer de 1975 per la que s’aprova la Norma Tecnològica de l’ 

Edificació: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 
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2.1.2. Dragatge de material de la península amb mitjans terrestres 

2.1.2.1. Definició 

Les obres projectades inclouen el dragatge amb mitjans terrestres de material procedents dels 

reblerts realitzats històricament a la dàrsena. S’entén per dragatge l’extracció de material situat per 

sota de la cota zero. 

En tots els casos s’haurà de dragar dàrsena per tal d’assolir les profunditats requerides, realitzant les 

rases definides en els plànols del projecte, d’acord amb l’especificat en l’apartat corresponent del 

present Plec. 

 

2.1.2.2. Condicions generals 

Els materials han de quedar suficientment apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats per tal de poder ésser reutilitzats. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.1.2.3. Condicions del procés d´execució 

Es recomana seguir l'ordre dels treballs previst en el Pla d’execució de l’obra, inclòs en el projecte 

constructiu. 

El Contractista ha d'elaborar un programa de treball que serà aprovat per la Direcció Facultativa abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 Mètode d'enderroc i fases 

 Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

 Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

 Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

 Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

 Cronograma dels treballs 

 Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de dragar en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

L'element per a dragar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en el projecte 

constructiu o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 
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L'execució dels treballs no ha de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, béns o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que el Contractista haurà de regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d’evitar-ne 

l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega d’escullera s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d’escullera.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

2.1.2.4. Unitat i criteris d'amidament 

Es mesurarà per m3 de material retirat sobre perfil de projecte, el qual s’ha determinat a partir de la 

batimetria i la topografia aportada. La unitat d’obra inclourà la retirada per mitjans terrestres, el 

transport fins a la zona d’aplec i qualsevol altra operació per acabar la unitat de forma completa. El 

preu també inclou el cànon d’abocador si fos necessari transportar la runa fins l’abocador. 

No s’accepten toleràncies en menys a l’execució del dragatge. No s’abonaran les toleràncies de mes 

que resultin del dragatge de la dàrsena. 

 

2.1.2.5. Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 

generals per a obres de carreteres i ponts. 

- NTE-ADD/1975 Ordre de 10 de febrer de 1975 per la que s’aprova la Norma Tecnològica de l’ 

Edificació: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 
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2.1.3. Recol·locació de material procedent de la demolició, excavació i/o dragatge a la 

mateixa península 

2.1.3.1. Definició 

Part del material retirat de la península es recol·locarà a la mateixa península, tant l’escullera com el 

tot-u i el material de reblert, es reutilitzarà en els perfils corresponents a les noves infraestructures, 

en funció del pes i de l’estat dels materials. 

En tot cas caldrà assegurar que el material emprat per a la formació dels terraplenats de les motes 

tindrà un coeficient intern de fregament mínim de 35º. 

 

2.1.3.2. Condicions del procés d´execució 

La recol·locació del material es realitzarà per avanç. Es repartirà el material retirat en funció del pes i 

de les fases de l’obra. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció Facultativa. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les esculleres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

La col·locació de les esculleres de pes superior a una (1) tona, es disposaran amb grua a través de 

mitjans terrestres. La resta d’esculleres i de material de reblert es disposarà per abocament directe 

des de camions banyera o dúmpers, o a través de pales carregadores o grua amb cullera. 

 

2.1.3.3. Unitat i criteris d'amidament 

Es mesurarà per m3 d’escullera col·locada sobre perfil de projecte. La unitat d’obra inclourà el 

transport i col·locació per mitjans terrestres i/o marítims fins a la disposició definitiva, incloent 

qualsevol altra operació per acabar la unitat de forma completa (reperfilat, etc.). 

 

2.1.3.4. Normativa de compliment obligatori 

Les requerides per a l’ús indicat. 
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2.1.4. Escullera Classificada 

2.1.4.1. Definició 

Les obres projectades en el condicionament i millora del Port Natural de l’Estany Gras, inclouen 

l’aportació d’esculleres des de pedrera, per tal de construir les noves infraestructures. Els diferents 

pesos d’escullera d’aportació es descriuen a continuació: 

 Moll Sud. Format per una banqueta d’escullera de 200 kg, per a fonamentar els blocs de 

formigó en massa, i per tot-u en la formació del reblert de l’esplanada del moll, amb el 

respectiu pedraplè. 

 

Els materials per a l’escullera, segons la qualitat de les roques d’origen es classificaran en: 

 Roques adequades les procedents de granits, granodiorites, sienites, aplites, pòrfirs, porfirites, 

gabres, diabases, ofites, lamprófids, riolites, dacites, andesites, basalts, limburgites, quarsites, 

marbres, calcàries, dolomies, arenisques i conglomerats. 

 Roques inadequades les procedents de serpentina, toves volcàniques, roques volcàniques 

piroclàstiques, micacites, filites, anhidrita, guix i altres roques solubles, toves calcàries, 

arcoses i limonites. 

 Roques que requereixen un estudi especial les que provenen de totes les no esmentades 

anteriorment, especialment les peridotites, traquites, fonolites, conglomerats volcànics, gneis, 

esquistos, pissarres, migmatites, corneanes, amfibolites, grauwackas, margocalcàries, 

margues, argil·lites i molaces. 

 

La pedra per escullera serà sana, compacte, dura, densa, de bona qualitat i alta resistència als agents 

atmosfèrics i a la desintegració per l’acció de l’aigua del mar. Estarà exempta de vetes, fissures, plans 

dèbils, esquerdes per voladures i altres imperfeccions o defectes que en opinió de la Direcció d’Obra 

puguin contribuir al seu ensorrament o trencament durant la seva manipulació, col·locació o exposició 

a la intempèrie. Tots els còdols tindran les seves cares tosques, d’arestes angulars, i la seva dimensió 

mínima no serà inferior a un terç (1/3) de la seva dimensió màxima. Les lloses, fines, planes o 

allargades, així com els còdols rodats, o parts, seran rebutjats. 

La densitat de la pedra serà superior a dos amb seixanta (2,60) tones per metre cúbic. 

El pes dels còdols estarà comprès entre un noranta per cent (90%) i un cent vint per cent (120%) del 

pes nominal especificat als plànols, havent-se de complir que almenys un cinquanta per cent (50%) 

dels còdols tingui un pes superior al nominal. Serà facultat del representant de la Direcció d’Obra 

procedir a la pesada individual de qualsevol peça que consideri, així com la de classificar, d’acord amb 

el resultat d’aquestes pesades individuals, l’escullera continguda en qualsevol element de transport 

de la categoria que estimi pertinent, o bé exigir la retirada dels còdols que no compleixin la condició 

assenyalada anteriorment en aquest Article per a classificar l’escullera a la categoria que cregui més 

adequada. Aquestes proves aniran a càrrec del Contractista. 
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L’escullera que s’hagi d’utilitzar en la construcció, només podrà ser acceptada si es demostra que 

compleix a satisfacció de la Direcció d’Obra aquest Plec. Per això es realitzaran els assaigs de la roca 

que es considerin necessaris durant el transcurs dels treballs, que seran realitzats per un laboratori 

aprovat i a compte del Contractista. La pedra haurà de ser acceptada en pedrera amb anterioritat al 

seu transport, i a peu d’obra amb anterioritat a la seva col·locació. L’aprovació de les mostres no 

limitarà la facultat de la Direcció d’Obra de rebutjar qualsevol escullera que al seu entendre no 

compleixi els requisits exigits en aquest Plec. Abans de començar l’explotació de la pedrera, el 

Contractista presentarà un certificat expedit per un laboratori homologat, referent als assaigs de les 

característiques físiques efectuades amb la pedra proposada per al seu ús, i de l’examen, "in situ", de 

la pedrera proposta. 

L’esmentat certificat inclourà les següents dades: 

1. Classificació geològica. 

2. Pes específic de l’àrid sec a l’aire. 

3. Resistència a l’ensorrament (Sehudes). 

4. Examen de la pedrera per cerciorar-se de que les vetes, filons i plans dèbils es troben 

suficientment espaiats per permetre obtenir esculleres de mides necessàries. 

5. Proves d’absorció per cerciorar-se de que la pedra no ofereix indicis de dissolució, 

remolliment o desintegració després de la seva immersió continuada en aigua dolça o salada a 

quinze graus (15ºC) de temperatura durant trenta (30) dies. 

6. Resistència a l’acció dels sulfats. 

7. Resistència a la compressió en proveta cúbica de set (7) centímetres de costat. 

 

El nombre mínim d’assaigs que s’hauran de realitzar serà el següent: 

 Classificació geològica: Una determinació per a cada front exposat durant els treballs de 

pedrera. 

 Pes específic i resistència a l’ensorrament: Un assaig com a mínim i sempre que s’exploti un 

nou front. 

 Absorció i resistència als sulfats i a la compressió: Un assaig com a mínim i sempre que 

s’exploti un nou front. 

 

Durant l’execució dels treballs el Contractista comprovarà que la qualitat dels materials a emprar 

s’ajusta a l’especificat en el present Plec, mitjançant els assaigs indicats que es realitzaran sobre una 

mostra representativa, com a mínim amb la següent periodicitat: 

 Quan es canviï de pedrera o préstec. 

 Quan es canviï de procedència o front. 

 Cada 1.000 m3 a col·locar en obra. 
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D’altra banda, es controlarà amb la freqüència que la Direcció d’Obra estimi convenient, que els 

apilaments efectuats en pedrera o obra són del pes corresponent a la seva categoria, per això la 

Direcció d’Obra escollirà deu (10) pedres de l’apilament, trobant-se el pes de cadascuna d’elles. 

Els assaigs seran realitzats per un laboratori aprovat per la Direcció d’Obra i a compte del Contractista. 

Els límits admissibles dels resultats dels assaigs seran els següents: 

 Pèrdua per l’acció del sulfat magnèsic: menor del 15% 

 Pèrdua per l’acció del sulfat sòdic SO4Na2: menor del 10% 

 Absorció: menor del 10% 

 Resistència a la compressió en proveta cúbica de set (7) centímetres de costat, superior a 

quatre-cents (400) quilos per centímetre quadrat. 

 Resistència a l’ensorrament (Sehudes) donarà un valor mínim de l’índex de durabilitat del 

98%. 

 Desgast de Los Ángeles (NLT-149/72) (ASTM-C127): un assaig com a mínim i sempre que 

s’exploti un nou front. 

 Contingut de sulfurs (GOMA) i contingut de carbonats (NLT-116): un assaig com a mínim i 

sempre que s’exploti un nou front. 

 Immersió: es mantindrà una mostra submergida en aigua dolça o salada a quinze graus (15ºC) 

de temperatura durant trenta (30) dies comprovant el seu remolliment o desintegració. 

Posteriorment es realitzarà sobre aquestes mostres l’assaig de desgast de Los Ángeles. 

 

Totes les proves addicionals de la pedra que es considerin necessàries durant la marxa dels treballs 

seran efectuades pel Contractista al seu compte. Si durant l’execució dels treballs, el Contractista 

proposa l’ús de pedra procedent d’una pedrera diferent a la pedrera o pedreres prèviament 

aprovades, la seva acceptació estarà subjecte a l’aprovació de la Direcció d’Obra, i es basarà en 

l’informe i en els assaigs abans indicats. Aquestes proves i els seus resultats aniran a compte del 

Contractista, presentant els resultats dels assaigs a la Direcció d’Obra almenys quinze (15) dies abans 

del transport de la pedra a peu d’obra. 

La pedra rebutjada per la Direcció d’Obra, que no compleixi els requisits exigits en aquest Plec, serà 

retirada pel Contractista ràpidament, no tornarà a l’obra i serà satisfactòriament reemplaçada. Si el 

Contractista no l’efectua o es retardés en treure o reemplaçar la pedra rebutjada, ho podrà efectuar la 

Propietat, descomptant les despeses que s’ocasionen de les quantitats que hagi d’abonar al 

Contractista. 
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2.1.4.2. Condicions del procés d´execució 

El gruix i la mida de l’escullera de les diferents capes que formaran el mantell exterior i les capes filtre, 

es recull en els plànols de projecte, així com la descripció de les obres. 

Abans de l’inici de l’abocament i/o col·locació de l’escullera, el Contractista, en presència de la 

Direcció d’Obra, comprovarà que els talussos i els perfils de les superfícies de suport s’ajusten als 

indicats en els plànols per a les diferents seccions tipus. 

Les pedres o còdols d’escullera es col·locaran de forma que s’obtinguin les seccions transversals 

indicades en els plànols. 

Als mantells exteriors en talús, l’escullera es col·locarà mitjançant una grua, a causa de la necessitat 

d’una posada en obra més acurada, de manera que quedi concertada. 

S’entén que els gruixos de les capes d’escullera assenyalats en els plànols són gruixos mínims, no 

admetent-se en cap cas tolerància en menys al respecte. En relació a les toleràncies en més, que en 

qualsevol cas no seran d’abonament, s’actuarà d’acord al dictat per la Direcció d’Obra, encara que en 

principi no es permetrà que cap pedra sobresurti més de dos terços del diàmetre de la pedra esfèrica 

de pes equivalent. En qualsevol cas, serà a criteri de la Direcció d’Obra l’acceptar o rebutjar els 

excessos fora del perfil teòric i, en aquest últim cas, correria a càrrec del Contractista retirar els 

materials en excés.  

 

2.1.4.3. Unitat i criteris d'amidament 

Les esculleres es mesuraran i s’abonaran per m3 de perfil de Projecte. La unitat d’obra inclourà el 

transport i col·locació concertada per mitjans terrestres i/o marítims fins a la disposició definitiva, 

incloent el cànon de pedrera, classificació i càrrega del material, reperfilat de talús i qualsevol altra 

operació per acabar la unitat de forma completa. 

Per mesurar el que queda fora de tolerància es prendran perfils abans i després de col·locar el 

material en obra. 

En cas de que a més s’hagués de retirar aquest material fora de tolerància, aquestes despeses anirien 

a càrrec del Contractista. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho creu necessari, la instal·lació d’una bàscula a peu d’obra. 

En el preu de l’escullera està inclòs l’import de la pedra, classificació, mescla, transport des de la 

pedrera, i la seva col·locació o abocament en obra, fins arribar a les dimensions definitives en el 

projecte. 

Per aplicar a les esculleres el preu corresponent, és precís a més, que es trobin col·locades a la zona de 

l’obra, que el seu pes i el lloc expressi en preu el que els hi correspongui. 

No s’admetrà que es col·loqui escullera d’un pes inferior en zona prevista per a un determinat pes, no 

essent en aquest cas d’abonament, el material col·locat, i quedant el Contractista obligat a substituir 

el material. 
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En el preu de l’escullera es considera inclòs el seient propi, la penetració i el seient del terreny. No 

seran d’abonament els excessos o les correccions, degudes a inestabilitats de l’escullera per l’onatge o 

trencaments geotècnics, que puguin sobrevenir abans de completar-se les seccions del projecte. 

Dins la justificació de preus s’ha considerat la porositat del perfil d’escullera de projecte, la qual s’ha 

pres com un 35%; aquest valor es prendrà com a referència en el present projecte. 

 

2.1.4.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts. 

 

2.1.5. Pedraplè 

2.1.5.1. Definició 

Els molls projectats en el condicionament i millora del Port Natura de l’Estany Gras, inclouen 

l’aportació d’esculleres des de pedrera, per tal de formar el trasdós dels mateixos. Aquests pedraplens 

dels molls es realitzaran amb una escullera de pedrera de pes mig de 200 kg sense fins, limitant el pes 

mínim en 50 kg. 

 

2.1.5.2. Condicions del procés d´execució 

Els pedraplens dels molls es realitzaran col·locant l’escullera corresponent en el trasdós dels blocs de 

formigó, a través de mitjans terrestres. No s’admetrà cap percentatge de fins, pel que la Direcció 

d’Obra haurà de donar el vist-i-plau abans de la seva col·locació. Per això, s’hauran de prendre 

mostres i lliurar els resultats dels assaigs corresponents de l’escullera proposada pel Contractista 

quinze (15) dies abans de l’inici de la unitat d’obra, per a la seva aprovació. Per a comprovar el 

contingut de fins es podrà seguir el mateix protocol que per al tot-u. 

Es seguiran els mateixos criteris que els descrits en l’article 2.1.3 i 2.1.4. 

 

2.1.5.3. Unitat i criteris d'amidament 

El pedraplè es mesurarà i s’abonarà per m3 de material col·locat sobre perfil de projecte, d’acord amb 

els plànols de Projecte. La unitat d’obra inclourà el transport i col·locació per mitjans terrestres i/o 

marítims fins a la disposició definitiva, el cànon de pedrera, la classificació i càrrega de material, 

incloent qualsevol altra operació per acabar la unitat de forma completa. 

 

2.1.5.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts. 
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2.1.6. Escullera d´enrasament 

2.1.6.1. Definició 

Per tal d’assentar els blocs de formigó submergit sobre la banqueta d’escullera dels molls, es 

realitzarà un anivellament i enrasament especial amb pedra de menor mida o grava de mida mitja 5 

cm, admetent-se com mida mínima 2 cm i com a màxim 15 cm. La superfície a enrasar serà l’ocupada 

a la planta teòricament pels blocs de formigó submergit, més una franja de resguard de mig metre 

(0,50 m.) a cada banda, llevat que en els plànols corresponents s’assenyali una franja de resguard 

major. El material d’enrasament complirà igualment l’exigit, en quan a qualitat i assaigs, amb 

l’especificat en el present Plec per l’escullera classificada. 

 

2.1.6.2. Condicions del procés d´execució 

El procediment d’execució, serà proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra. 

Les esculleres a enrasar seran objecte d’una regulació segons s’indica en aquest Plec. 

Posteriorment, s’abocarà sobre l’escullera de la banqueta la grava o material d’enrasament que 

s’anivellarà, pel sistema definit en el procediment d’execució. 

En qualsevol cas es compliran les condicions següents: 

 La zona anivellada haurà de cobrir la superfície prevista de contacte amb els blocs de formigó 

més una franja de 50 centímetres en tot el desenvolupament del perímetre de la superfície de 

contacte. 

 La cota de qualsevol punt de la zona anivellada serà la teòrica definida en el projecte amb una 

tolerància de 5 centímetres. 

 En cap cas es permetrà que els nivells realment assolits en l’enrasament marquin una 

tendència a produir desploms. Aquesta tendència no es tolerarà ni transversal, ni 

longitudinalment. 

 La Direcció d’Obra podrà exigir l’ampliació del sobreample d’enrasament fins a 1 m pel costat 

terra, en lloc dels 0,5 m previst, sense que això representi augment de cost. 

 Serà necessari un front d’avançament de l’enrasament mínim de 5 m abans d’autoritzar-se la 

disposició dels blocs de formigó. 

 Es limitarà el gruix de la capa de material d’enrasament a 20 cm com a màxim. 

 

2.1.6.3. Unitat i criteris d'amidament 

Els enrasaments es mesuraran i abonaran pels m2 obtinguts dels plànols de projecte i que hagin estat 

realment executats. 

El preu de l’enrasament inclou: 

 El subministrament del material d’enràs 

 Els mitjans mecànics i manuals que siguin necessaris. 
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 La preparació de l’accés als llocs de treball. 

 L’esgotament dels llocs de treball, si és necessari. 

 L’anivellament. 

 La mà d’obra, inclòs bussos o submarinistes. 

 L’aportació de balast si fos necessari. 

 Els elements que siguin necessaris per a la correcta finalització de la unitat d’obra. 

 
No s’abonaran els excessos que es produeixin sobre les dimensions que figuren en els plànols.  

 

2.1.6.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts. 

 

2.1.7. Dragatge de sorra i abocament 

2.1.7.1. Definició 

Les obres projectades en el condicionament i millora del Port Natura de l’Estany Gras, inclouen el 

dragat de la dàrsena. Aquest material, majoritàriament sorres i graves, es reutilitzarà per a la formació 

de l’explanada on es situarà la capitania i el bar així com per a la zona d’aparcament. 

Es realitzarà l’excavació en el fons marí de tots els productes naturals o artificials de qualsevol 

naturalesa (roques, esculleres, blocs, fàbriques antigues, restes de pilots o naufragis, pertrets de 

navegació, etc.) que poguessin aparèixer fins a arribar a les cotes de dragatge fixades. 

S'han considerat les eines d'excavació següents: 

 Dragalina 

 

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

 Embarcacions, sondes i mitjans necessaris per al replanteig 

 Col·locació i manteniment de les senyals i marques del replanteig 

 Extracció de tots els productes del dragatge. 

 

2.1.7.2. Condicions del procés d'execució 

2.1.7.2.1. Zona de dragat i excavació 

El Contractista dragarà les sorres i graves de les zones indicades d’acord amb les especificacions del 

Director d’Obra i d’aquest Plec. 
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Si durant l’execució dels dragats el Director d’Obra considera convenient, per consideracions 

tècniques relacionades amb les característiques granulomètriques, realitzar un canvi pel que fa a la 

superfície a dragar i/o a la profunditat de dragatge, la nova zona a dragar serà l’específicament 

indicada pel Director d’Obra. 

En cas de que els volums de sorra i graves obtinguts de la zona indicada no fossin suficients per a 

completar les obres previstes, s’utilitzaran materials de cantera. 

El Contractista es farà càrrec de les senyals i de les marques que siguin necessàries segons criteri de la 

Direcció d’Obra, de Capitania Marítima i de l’Administració competent, i s’encarregarà de la vigilància i 

conservació d’acord amb les instruccions que rebi la Direcció General de l’Obra, i sense cap càrrec 

addicional. 

 

2.1.7.2.2. Definició del material a dragar 

La Direcció d’Obra designarà l’empresa que realitzarà la supervisió i el control del conjunt 

d’operacions necessàries per al dragat i l’abocament, a càrrec del Contractista, i especificarà en el seu 

moment la metodologia i l’abast dels treballs, que de forma genèrica són els següents: 

 Control de que l’extracció de material es realitzi en la zona delimitada en el Projecte.  

 Assaigs granulomètrics i mineralògics de les mostres. 

 Informe diari que reculli per a la Direcció d’Obra, com a mínim la següent informació: 

- Anàlisi granulomètric de cada mostra. 

- Càlcul dels paràmetres 16, 50 i 84 per a cada presa de mostra i mescla 

representativa. 

- Localització del punt d’abocament al plànol de perfils i replanteig del Projecte. 

 Presa de mostres en la zona d’abocament de sorres a diferents nivells amb l’objecte d’obtenir 

granulometries reals de la platja. 

 Redacció d’un informe general que reculli tota la informació obtinguda durant l’obra. 

 

L’empresa contractada per a aquests treballs nomenarà a un tècnic titulat com a responsable i 

disposarà de personal especialitzat per a la realització del treball, que respondrà les instruccions que 

durant el seguiment de l’obra disposi la Direcció d’Obra, essent totes les despeses a càrrec del 

Contractista. 

 

2.1.7.2.3. Productes que s’han d’extreure del dragatge  

Tot el que s’extregui que pogués tenir algun aprofitament, especialment si es tracta d’objectes de valor 

artístic, arqueològic o científic, haurà de ser posat pel Contractista a disposició de la Propietat, perquè 

aquesta pugui procedir com correspongui en cada cas.  
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Si es detectés algun artefacte explosiu o perillós, el Contractista suspendrà immediatament els treballs i 

avisarà immediatament a la Direcció d’ Obra. Al mateix temps prendrà totes les mesures de precaució 

que se l’indiquin. 

Per a evitar accidents o avaries que puguin derivar-se de la presència de materials o d'objectes 

estranys, el Contractista haurà de realitzar una campanya de detecció prèvia a l'inici del dragatge, 

utilitzant els mitjans que cregui convenients. El cost d'aquesta campanya es considerarà inclosa en els 

preus i per tant, no donarà dret a un abonament especial.  

Les operacions de dragatge i transport de productes es realitzaran ocasionant el menor dels impactes 

possibles al medi ambient, tant aeri com marí, adequant per a això els mitjans de producció i 

transport a aquests efectes. Prèviament a l'inici de les operacions hauran de comunicar-se a la 

Direcció d'Obra els mitjans a disposar en obra per a la seva aprovació. 

En qualsevol cas, l'aparició de materials o objectes estranys no donarà lloc a la modificació del preu ni 

del termini d'execució de les obres ni s'admetrà cap reclamació per les avaries que puguin produir-se. 

 

2.1.7.2.4. Destinació dels productes de dragatge  

En tot moment, el Contractista s'atindrà a les instruccions que rebi de la Direcció d'Obra que 

dependrà de l'estat d'avanç de les obres i de la naturalesa dels productes a dragar. 

L'abocament dels productes de dragatge s'ajustarà, si s’escau, a les especificacions que indiqui la 

Declaració d'Impacte Ambiental de les obres, així com a les indicacions de la Direcció d’Obra. 

 

2.1.7.2.5. Abocament de sorra com a material de reblert 

El material dragat s’abocarà a les zones indicades al Projecte, en el lloc que el Director de les Obres 

autoritzi. 

El reblert de les esplanades es realitzarà, preferentment, amb abocament directe des dels propis 

camions o amb l’ajuda de pales carregadores. Queda a criteri del Contractista, amb l’aprovació prèvia 

per part de la Direcció d’Obra, l’ús d’altres tècniques de reblert. 

No s’admetrà cap tolerància en més ni en menys per al volum destinat al reblert dels molls. 

 

2.1.7.2.6. Precaucions en els treballs 

El Contractista prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar que s’aboquin els productes 

del dragat fora del lloc prèviament assenyalat per a això i, s’entendrà que, en aquest cas, es 

descomptarien els volums abocats dels amidaments de l’obra. A més, quedarà obligat a extreure’ls pel 

seu compte si la Direcció d’Obra ho considera necessari. 

Es prendran les mesures de prevenció oportunes per a que durant el transport des del punt de dragat 

fins al d’abocament no es produeixin fugues de producte. La Direcció d’Obra podrà ordenar la 
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detenció de l’obra, per compte del Contractista, en el cas de que es produeixin aquestes fugues, fins 

que hagin estat compensats els defectes, sense que el Contractista tingui cap dret a reclamació alguna 

de tipus econòmic o de termini per l’aturada. 

El Contractista dirigirà l’execució dels dragatges i operacions auxiliars d’acord amb les normes de 

seguretat que, per a cada classe de treballs, s’assenyala en la legislació vigent.  

El Contractista haurà de situar, al seu càrrec, en el lloc d'abocament dues (2) boies tipus PB, formades 

per un castellet de 3,78m d'altura amb el seu flotador de 2,20m de diàmetre i 3,20m d'altura, i cua 

amb forma tubular de 5,50m de diàmetre i 2,60m d'altura. A més, portarà una pantalla per a la 

detecció d'ones de radar, escala d'accés, anell de protecció i defensa. Una vegada finalitzats els 

treballs, aquestes boies quedaran a la disposició del Promotor i es dipositaran en el lloc que indiqui la 

Direcció de l'Obra sense cap càrrec. En qualsevol cas, s’haurà de complir la legislació vigent.  

Les boies estaran construïdes amb tubs i planxes galvanitzades en calent, protegides amb pintura 

segelladora i dues capes d'esmalt amb els corresponents colors de senyalització. Portarà una senyal 

diürna de braços de creu, i una senyal nocturna amb equip d'enllumenat de gas d’acetilè, format per 

llanterna, vàlvula solar, parpalleig, filtre de vidre groc i acumuladors. Les senyals seran visibles a 

quatre coma cinc milles nàutiques (4,5 mi). 

 

2.1.7.2.7. Mitjans pel dragatge 

El Contractista utilitzarà els equips de dragat i mitjans auxiliars que figurin en la seva oferta de 

licitació. Aquests equips i qualsevol altre que proposi utilitzar hauran de ser aprovats per la Direcció 

d’Obra. 

El compliment d’aquests requisits no representa per part de la Direcció d’Obra l’acceptació de 

l’esmentat material com el més apropiat per a l’execució de les obres, quedant vigent la 

responsabilitat del Contractista en relació al resultat del seu ús. Tanmateix, si durant l’execució dels 

treballs i segons la Direcció d’Obra, a la vista dels rendiments obtinguts o de la contaminació 

produïda, es consideren no adequats els mitjans de treball usats pel Contractista, se li podrà exigir la 

immediata substitució parcial o total dels esmentats equips, sense que per aquest motiu es puguin 

reclamar modificacions en el preu i el termini d’execució, quedant els nous mitjans sota les mateixes 

condicions que els substituïts. 

Es procedirà de la mateixa manera, si per avaria, o un altre motiu, fos necessari donar de baixa algun 

dels aparells que s’estan utilitzant en l’obra. 

Es requerirà l’autorització expressa del Director d’Obra per a retirar de les obres la maquinària, encara 

que sigui per efectuar reparacions o per altres causes.  

2.1.7.2.8. Toleràncies en el dragatge 

Les excavacions i els dragats s’ajustaran a les dimensions i perfilats que constin en el Projecte i a les 

normes que dicti la Direcció d’Obra. Com a toleràncies d’execució s’estableixen les següents: 
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Tolerància de fondària 

Els volums a dragar seran els especificats per la Direcció d’Obra i no s’acceptarà cap tolerància per 

defecte o per excés en el volum total de l’actuació, determinat per la Direcció d’Obra. En el cas de la 

regeneració de la platja s’acceptarà una tolerància per excés que no serà en cap cas d’abonament. 

 

Tolerància en planta 

No s’acceptaran toleràncies de més d’1m en les proximitats dels molls. 

 

2.1.7.3. Unitat i criteris d'amidament 

El material dragat es mesurarà en m3 mesurat sobre perfil teòric, realitzat a partir de la batimetria 

proporcionada per la Propietat, segons els plànols de Projecte. Comprèn les operacions de preparació, 

accessos, manteniment, senyalització, seguretat i neteja. En el preu de la unitat s’inclou l’abocament a 

zona establerta pel Projecte, mitjançant medis terrestres i/o marítims. 

No han de ser d'abonament els volums extrets de més per sota de les cotes assenyalades per 

cadascuna de les zones de dragatge, ni els excessos d'amplària que es draguin sortint de les línies de 

planta definides al Projecte o per la Direcció d’Obra. 

 

2.1.7.4. Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori, però es recomana el seguiment de les 

“Recomendaciones para la gestión del material dragado en los Puertos Españoles” del CEDEX (Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). 
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2.1.8. Reblert d’esplanades 

2.1.8.1. Definició 

S’abocarà sorra procedent del dragat, previst a la pròpia obra, per a la formació del nucli, a sobre de la 

qual s’estendrà una capa de zahorra artificial, de 25 cm d’espessor sobre la que es situarà la capa de 

coronació de l’esplanada. Les característiques que han de complir aquests materials, s’han especificat 

en els apartats descrits anteriorment. 

Per a definir la categoria de l'esplanada com fonament del ferm, s’ha de tenir en compte la naturalesa 

del reblert i el seu grau de consolidació, i els materials emprats en coronació. 

 

2.1.8.2. Condicions del procés d’execució 

L’execució del reblert de l’esplanada haurà de complir les especificacions dels articles 330 i 333 del 

PG-3. 

El reblert dels molls consistirà en l’abocament de sorra per a la formació del fonament o nucli de 

l’esplanada. A continuació, es procedirà a la construcció de la coronació de l’esplanada amb una capa 

de 25 cm de zahorra artificial, una capa de 20 cm de suelocemento i dues capes de 0.04 m de mescla 

bituminosa, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en el PG-3, per assolir una 

esplanada tipus E2. 

La capa de coronació de l’esplanada haurà de complir les característiques de l’article 333 del PG-3. 

Aquesta capa correspondrà a un sòl seleccionat amb CBR  20 en les condicions de posada en obra, 

complint un espessor mínim dels materials indicats. No s’acceptaran toleràncies en menys, però sí en 

més, encara que no s’abonaran els treballs de compactació, acabament i repassada de les tongades de 

més.  

Aquest sòl seleccionat s’utilitzarà per aconseguir la rasant de l’esplanada situada immediatament per sota 

de la coronació de l’esplanada, i per a la coronació de la mateixa. 

L’espessor d’aquestes tongades serà suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, 

s’obtingui el grau de compactació exigit en tot l’espessor. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, o encara no s’hagi comprovat 

que compleixi les condicions exigides, no s’estendrà la següent fins que no estigui en condicions. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la humectació si és necessari. El contingut òptim 

d’humitat per a cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d’Assaigs del Laboratori de 

Transports i Mecànica del Sòl (NLT). 

A efectes de compactació, el sòl seleccionat es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima 

densitat obtinguda en l’Assaig Proctor Normal. 

El compliment d’aquesta condició serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
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2.1.8.3. Unitat i criteris d'amidament 

El nucli de sorra s’amida per m3 sobre perfil de Projecte i s’abona en la unitat de dragatge i abocament a 

zona establerta mitjançant medis terrestres i/o marítims. 

La coronació de l’esplanada, capa de zahorra de 25 cm d’espessor procedent de pedrera, es mesurarà per 

m3 sobre perfil de plànol de Projecte. El seu abonament inclou el subministrament, el cànon de pedrera, 

la classificació i càrrega de material, l’estesa, la compactació, els acabats i la repassada de les superfícies. 

La unitat compren, sense que la relació sigui limitativa, les operacions següents: 

- Cànon d’extracció 

- Selecció del material 

- Excavació, càrrega i transport a peu d’obra (incloent aplecs i transports intermedis). 

- Preparació de la superfície de seient. 

- Extensió i compactació del material en tongades d’espessor màxim 0,40 m. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació en una tongada de 0,20 m d’espessor màxim. 

- Acabament i rasant de talussos. 

 

Aquesta capa de coronació s’abona amb una unitat independent. 

 

2.1.8.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts. 

 

2.1.9. Habilitació esplanada pàrquing i esplanada capitania i zona de bar 

2.1.9.1 Definició 

Es retirarà el material excedent del reblert d’aquestes zones i es prepararà l’esplanada per a l’execució del 

paviment. 

 

2.1.9.2 Condicions del procés d’execució 

El reomplement d’aquests molls es realitzarà d’acord amb les especificacions definides en el present Plec 

per als reblerts. 

 

2.1.9.3 Unitat i criteris d'amidament 

L’habilitació de les esplanades s’amida i abona per m3 de material retirat i abocat als recintes establerts. 
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2.1.9.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals per 

a obres de carreteres i ponts.  

 

2.1.10 Precàrregues 

2.1.10.1 Definició 

Per a l’assentament de les esplanades del pàrquing i de capitania es realitzarà una precàrrega amb el 

propi material dragat, d’acord amb les especificacions del present Plec per al reblert i les pròpies de la 

precàrrega. Les característiques que han de complir aquests materials, s’han especificat en els apartats 

descrits anteriorment. 

 

2.1.10.2 Condicions del procés d’execució 

L’execució de la precàrrega s’haurà de realitzar d’acord amb el Projecte corresponent que haurà de 

presentar el Contractista per a l’aprovació per part de la Direcció d’Obra. 

El Projecte de precàrrega haurà d’incloure el programa de seguiment dels assentament que haurà de ser 

aprovat per la Direcció d’Obra. El Contractista haurà de disposar tots el elements i/o equips que li 

permetin realitzar el seguiment definit i aprovat.  

L’espessor de les tongades per a la precàrrega serà suficientment reduït per a que, amb els mitjans 

disponibles, s’obtingui el grau de compactació exigit en tot l’espessor. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, o encara no s’hagi comprovat que 

compleixi les condicions exigides, no s’estendrà la següent fins que no estigui en condicions. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la humectació si és necessari. El contingut òptim d’humitat 

per a cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d’Assaigs del Laboratori de Transports i 

Mecànica del Sòl (NLT). 

 

2.1.10.3 Unitat i criteris d'amidament 

El material de precàrrega s’amida per m3 sobre perfil de Projecte i s’abonarà a la partida corresponent a la 

unitat de dragatge i abocament a zona establerta mitjançant medis terrestres. 

 

2.1.10.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals per 

a obres de carreteres i ponts.   
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2.2. Estructures de formigó 
Les obres projectades en el condicionament i millora del Port Natural de l’Estany Gras, inclouen la 

fabricació de blocs de formigó en massa HM-30/F/25/IIIc+Qb  per a la formació dels molls verticals, 

dels morts, per a l’execució de la biga de coronació dels molls, així com els edificis de capitania, serveis 

i bar. 

 

2.2.1. Components del formigó 

2.2.1.1. Àrids per a morters i formigons 

Els àrids que s’utilitzin per a la fabricació de morters i formigons, compliran les condicions 

assenyalades als apartats 610.2.3 i 610.2.4 del PG-3 revisat i a l’article 28 i següents de la Instrucció 

EHE. 

Es verificaran abans de la seva utilització els assaigs indicats en els articles 28 i 81.3 d’aquesta 

Instrucció. 

El Contractista informarà a la Direcció d’Obra, quin és l’apilament mínim d’aquests materials que 

pensi establir a l’obra, amb la finalitat de garantir el subministrament suficient d’aquest material. 

Es prohibeix l’ús de sorra de platges o rius afectats per marees, així com de l’interior de la dàrsena. 

 

2.2.1.2. Aigua 

L’aigua que s’utilitzi per a la fabricació de morters i formigons, així com per l’enduriment dels 

mateixos, complirà les condicions assenyalades a l’apartat 280 del PG-3  revisat i a l’article 27 de la 

Instrucció EHE. 

Abans del seu ús es comprovarà el que s’indica a l’article 81.2 de l’esmentada Instrucció. 

Si l’ambient de les obres és molt sec, el que podria afavorir la presència de fenòmens expansius de 

cristal·lització en els formigons, les limitacions relatives a les substàncies dissoltes podran fer-se 

encara més severes a l’entendre de la Direcció, especialment en els casos i zones en que no siguin 

admissibles les eflorescències. 

En cap cas s’autoritzarà l’ús d’aigua de mar per al pastament i l’enduriment del formigó. 

 

2.2.1.3. Ciment 

Per a tots els formigons i morters definits en els plànols, en els que no hi hagi cap nota referent a 

característiques especials requerides per al formigó, s’utilitzaran com a conglomerant hidràulic els 

ciments que decideixi la Direcció d’Obra. 

El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, per a la seva acceptació, una proposta d’utilització per 

a cadascun dels subministradors que vagi a emprar, on figurarà: 
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 Subministrador. 

 Tipus, classe i categoria del ciment. 

 Anàlisis complets físics, mecànics i químics. 

 Forma de subministrament, transport i emmagatzematge. 

 

S’utilitzaran sempre ciments definits en el RC-97 o en la UNE 80301:96. En cap cas podrà ser variat el 

tipus, classe o categoria del ciment assignat a cada unitat d’obra sense l’autorització expressa de la 

Direcció d’Obra. Abans del seu ús es comprovarà el que s’indica a l’article 81.1 de l’EHE. 

 

2.2.1.4. Additius per a formigons i morters 

Podrà emprar-se qualsevol tipus d’additiu si compleix les especificacions assenyalades a l’article 29 de 

l’EHE, apartat 281, 282, 284 i 285 del PG-3, revisat, i les condicions següents: 

a) Autorització escrita de la Direcció d’Obra, prèvia proposta del tipus d’additiu, marca, 

percentatge de mescla i catàleg d’utilització. 

b) Marca i tipus d’additiu de solvència, presentat perfectament envasat i que a la pràctica hagi 

demostrat tant la seva efectivitat com no produir defectes perjudicials pel formigó o les 

armadures. 

c) Assaigs previs a la posada a l’obra del formigó, a compte del Contractista, realitzant tres sèries 

d’assaigs, amb la proporció indicada al catàleg, amb la meitat i el doble. 

d) Abans del seu ús, es comprovarà l’article 81.4 de l’EHE. 

 

A la vista dels resultats, la Direcció d’Obra acceptarà o no la utilització d’un determinat additiu. 

En el cas particular de que s’utilitzin additius en la fabricació del formigó, es podrà tenir en compte el 

seu ús a l’efecte del càlcul del contingut de ciment i de la relació aigua/ciment. Per aquest efecte 

s’hauran de seguir les indicacions contingudes a l’article 37.3.2 de l’EHE-98 per calcular, entrant a la 

taula 37.3.2.a, la relació A/C i contingut de ciment òptims, en funció de la quantitat i tipus d’additiu 

utilitzat. 

 

2.2.2. Formigó 

2.2.2.1. Definició 

Serà d’aplicació en la seva totalitat la Instrucció EHE. 

Amb anterioritat a l’ús de qualsevol tipus de formigó, el Contractista haurà de presentar a la Direcció 

d’Obra una proposta d’utilització dels diferents formigons que pretén utilitzar, amb la indicació de la 

procedència del ciment, així com les granulometries, dosificació del conjunt i consistència en funció 
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del seu mètode de posada a l’obra. El Contractista justificarà degudament la seva proposta partint 

dels assaigs previs realitzats, d’acord amb l’article 86 i 68 de l’EHE. 

Per a cadascun dels formigons acceptats en principi per la Direcció d’Obra, el Contractista haurà de 

presentar-li un programa de realització dels assaigs característics del formigó prescrits a l’Article 87 de 

l’EHE (llevat que el formigó sigui “preparat”- segons EHE - i provingui de central que no pertanyi a les 

instal·lacions pròpies d’obra) amb l’antelació pertinent a fi de que la Direcció d’Obra pugui assistir, si 

ho creu oportú, a l’execució dels assaigs. Prèviament a l’acceptació definitiva dels formigons 

proposats, el Contractista presentarà un expedient complet amb els resultats obtinguts dels assaigs 

característics, els quals hauran de garantir documentalment que la resistència característica real del 

formigó que es va a col·locar en obra no és inferior a la del projecte. 

En la composició del formigó armat haurà de complir-se que el ió clorur aportat pels components no 

excedirà del 0,4% del pes del ciment. 

 

2.2.2.1.1. Resistència 

Seran d’aplicació les especificacions sobre resistències mínimes a aconseguir en el formigó, en funció 

del tipus d’exposició ambiental a la que hagi d’estar sotmès, incloses a la taula 37.3.2.a. de la 

Instrucció EHE. 

En funció de la seva resistència s’estableixen els següents tipus de formigons: 

Tipus 

Resistència 

Característica 

fck (N/mm2) 

Control Ús previst 

HM-30/B/20/I+Qb 30 Normal Biga de coronació i juntes 

HM-30/F/25/IIIc+Qb 30 Normal Molls de blocs 

HA-30/P/20/IIIb+Qb 30 Intens morts 

  

Qualsevol altre element, no definit aquí, que hagués de ser formigonat, s’executarà amb el tipus de 

formigó que designi la Direcció d’Obra. 

 

2.2.2.1.2. Dosificació del formigó  

Es dosificarà el formigó per pes, segons els mètodes que es considerin oportuns pel Contractista, però 

respectant les limitacions incloses a l’Article 68 de l’EHE. En aquesta dosificació es tindran en compte 

no només la resistència mecànica i la consistència que hagin d’obtenir-se, sinó també el tipus 

d’ambient al que haurà d’estar sotmès el formigó. 
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Hauran de satisfer-se, en qualsevol cas, les condicions exigides als Articles 30 i 37.3 de l’esmentada 

Instrucció. Hauran de complir-se especialment les especificacions recollides a la taula 37.3.2.a, 

relatives a les limitacions dels continguts d’aigua i ciment en funció de les classes d’exposició 

ambiental a las que hagi d’estar sotmès el formigó.  

Per establir la dosificació i control de resistència es faran els assaigs que marquen els Articles 83, 86 i 87 

de l’EHE.  

Quan les classes generals d’exposició ambiental siguin III, o quan l’ambient presenti qualsevol classe 

específica d’exposició, hauran de realitzar-se assaigs de comprovació de la impermeabilitat del 

formigó obtingut, segons la UNE 83309:90EX.  

El seu objectiu és la validació de dosificacions, d’acord amb l’Article 85 de l’EHE. 

El nivell de control estarà regulat per l’Article 88.4 de l’EHE, i serà el que figura en el present 

document i en els plànols. 

Els morters compliran l’establert a l’Article 611 del PG-3, revisat. 

La realització dels assaigs corresponents a la determinació de les característiques prescrites, podrà ser 

exigida en qualsevol moment per la Direcció d’Obra i seran portats a terme com està escrit en aquest 

Plec o com prescrigui la Direcció. Sempre s’exigirà al Contractista els corresponents certificats oficials, 

que garanteixin el compliment de les prescripcions establertes en aquest Article. 

El Contractista serà l’únic responsable davant de la Direcció d’Obra dels defectes de qualitat o 

l’incompliment de les característiques dels materials, encara que aquests estiguin garantits per 

certificats de qualitat. 

 

2.2.2.1.3. Consistència 

La consistència dels formigons emprats en els diferents elements, excepte modificació expressa en 

articles d'aquest Plec serà la següent: 

Tipus de consistència Seient en el con d’Abrams (cm) Toleràncies (cm) 

Seca  0-2 ±0 

Plàstica 3-5 ±1 

Tova 6-9 ±1 

Fluida 10-15 ±2 
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2.2.2.1.4. Formigons preparats en planta  

Definició 

Els formigons preparats en Planta s'ajustaran a la EHE.  

S’haurà de demostrar a la Direcció d'Obra que el subministrador realitza el control de qualitat exigit 

amb els mitjans adequats per a això. El subministrament del formigó es portarà a terme mitjançant 

camions formigonera. 

Queda expressament prohibida l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

 Nom de la central que ha elaborat el formigó 

 Número de sèrie del full de subministrament 

 Data de lliurament 

 Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

 Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

 Tipus, classe i marca del ciment  

 Grandària màxima del granulat 

 Consistència 

 Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha 

 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

 Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

 Hora límit d'ús del formigó 

 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat el fraguat. No és pot emmagatzemar. 

 

Consistència del formigó 
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La determinació de la consistència del formigó s'efectuarà segons UNE 83313:90 amb la freqüència 

més intensa de les següents, en cada tall: 

 Quatre (4) vegades al dia, una d'elles en la primera barreja de cada dia. 

 Una vegada cada vint (20) metres cúbics o fracció. 

 

2.2.2.1.5. Morters de ciment 

Els morters de ciment, a utilitzar a l’obra, seran sempre de resistència superior als formigons que hi 

limiten, i en el que a execució es refereix es regiran per l’establert a l’Article 611 del PG-3, revisat. 

 

2.2.2.2. Condicions generals del procés d'execució 

Les resistències característiques a complir pels diferents formigons de l’obra, definides segons la 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE, seran les indicades en aquest Plec i en els Plànols del Projecte. 

En general, serà preferible, sempre que sigui possible, utilitzar un formigó fabricat en central no 

pertanyent a les instal·lacions d’Obra i inscrit en el Registre Industrial segons Títol 4º de la Llei 

21/1992 de 16 de Juliol i Reial Decret 697/1995.  

En cas d’utilitzar-se un formigó no fabricat en central, convindrà extremar les precaucions en la 

dosificació, fabricació i control, seguint les especificacions incloses a l’Article 69.3 de l’EHE. 

Quant a las fases del procés d’execució dels formigons s’hauran de seguir les condicions fixades en la 

Instrucció EHE, en particular els següents Articles: 

ARTICLE 37   Durabilitat del formigó i de les armadures 

ARTICLE 38   Característiques dels acers 

ARTICLE 39   Característiques del formigó 

ARTICLE 65   Cintres, encofrats i motlles 

ARTICLE 66   Elaboració de ferralla i col·locació d’armadures passives 

ARTICLE 67   Col·locació i tesatge d’armadures actives 

ARTICLE 68   Dosificació de formigó 

ARTICLE 69   Fabricació i transport d’Obra del formigó 

ARTICLE 70   Posada en obra del formigó 

ARTICLE 71   Juntes de formigonat 

ARTICLE 72   Formigonat amb temps fred 
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ARTICLE 73   Formigonat amb temps calorós 

ARTICLE 74   Endurit del formigó 

ARTICLE 75   Descintrat, desencofrat i desenmotllat 

ARTICLE 78   Injeccions 

CAPÍTOLS XIV, XV i XVI Assaigs i proves de control de qualitat. 

Els àrids, l’aigua i el ciment hauran de dosificar-se automàticament en pes. Els additius pulverulents 

seran mesurats en pes, i els additius en pasta o líquids, en pes o en volum. Les instal·lacions de 

dosificació, el mateix que tota la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó, hauran de 

sotmetre’s a l’aprovació de la Direcció d’Obra, que comprovarà el seu correcte funcionament abans 

de la seva posada en marxa i quan ho cregui oportú durant les obres. A aquests efectes, el 

Contractista proposarà a la Direcció, mitjançant assaigs previs, dosificacions tipus per a cada qualitat 

de formigó, dosificacions que no podran ser alterades sense autorització un cop aprovades. 

Cada cop que es canviï la procedència d’algun dels materials haurà d’estudiar-se una nova dosificació. 

Les quantitats de ciment i aigua, així com les proporcions de les diferents mides d’àrids, es 

determinaran basant-se en assaigs de laboratori, sense que això pugui ser al·legat pel Contractista 

perquè es modifiquin els preus. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del tres per cent (3%) pel total de la quantitat 

d’aigua prefixada, tres per cent (3%) per al pes del ciment, cinc per cent (5%) per a les distintes mides 

d’àrids i tres per cent (3%) per a l’àrid total.  La tolerància en pes de les addicions serà del tres per 

cent (3%). En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de vint (20) mil·límetres. 

Les dosificacions que puguin figurar en els documents del Projecte, com en els quadres de preus, són 

només a títol orientatiu i de composició de preus. 

La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una mescla regular i íntima dels components, 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 

A la formigonera haurà de col·locar-se una placa, en la que es faci constar la capacitat i velocitat en 

revolucions per minut (r.p.m.) recomanades pel fabricant, les quals mai hauran de sobrepassar-se. 

Excepte per al formigonat amb temps fred, la temperatura de l’aigua d’amassat no serà superior a 

quaranta graus centígrads (40º C), i la temperatura del formigó fresc ha de ser igual o inferior a 30º C, 

o superior a 5ºC amb temps fred o amb gelades. Tant l’àrid fi com l’àrid gruixut i el ciment, es pesaran 

per separat, i al fixar la quantitat d’aigua que hagi d’afegir-se a la massa, serà imprescindible tenir en 

compte la que contingui l’àrid fi i eventualment la resta dels àrids. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat en una part de la 

quantitat d’aigua requerida per la massa, completant-se la dosificació d’aquest element en un període 

de temps que no haurà de ser inferior a cinc (5) segons ni superior a la tercera part (1/3) del temps de 

mesclat, comptats a partir del moment en el que el ciment i els àrids s’han introduït en el mesclador. 
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El període de batut serà el necessari per aconseguir una mescla íntima i homogènia de la massa sense 

disgregació, a la velocitat de batut i durant un període de temps no inferior a 90 segons. 

No es permetrà tornar a amassar, en cap cas, formigons que hagin endurit parcialment encara que 

s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids o aigua. 

Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts (30') es netejarà perfectament abans de 

tornar a introduir-hi materials. 

2.2.2.2.1. Transport del Formigó 

El transport des de la planta de fabricació es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, utilitzant 

mètodes que accepti la Direcció d’Obra i que impedeixin tota segregació, exsudació, vaporització 

d’aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. 

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua de l’amassat al ciment i als àrids i la col·locació del 

formigó, no ha de ser major d’hora i mitja. 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi d’enduriment o 

presentin qualsevol altre alteració. 

Les característiques de les masses poden variar del principi al final de cada descàrrega de la 

formigonera. Per això, per aconseguir una major uniformitat no haurà de ser transportada una 

mateixa amassada en camions o compartiments diferents. 

La màxima caiguda lliure vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà de 

dos metres (2 m) procurant-se que la descàrrega del formigó a l’obra es realitzi el més proper possible 

del lloc de la seva ubicació definitiva per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 

S’aconsella netejar l’equip emprat per al transport en cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja 

serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades rodones. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació dosificada, el seu transport a obra es 

realitzarà utilitzant camions formigonera. 

En qualsevol cas s’estarà al disposat a l’Article 69.2.7 de l’EHE. 

 

2.2.2.2.2. Encofrats i motlles 

Els encofrats i motlles seran de fusta, metàl·lics o d’un altra material adequat. 

El Contractista haurà de projectar en detall, els sistemes d’encofrat a utilitzar en els diferents talls de 

formigonat i sotmetre aquest projecte a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Tant les unions, com les peces que constitueixin els encofrats, hauran de posseir la resistència i 

rigidesa necessària perquè, amb el procediment de formigonat previst i especialment sota els efectes 

dinàmics produïts pel vibrat, en cas d’utilitzar-se aquest procediment per compactar, no s’originin en 
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el formigó esforços anormals durant la seva posada en obra ni durant el seu període d’enduriment, ni 

es produeixin en els encofrats moviments superiors als admissibles. 

En general, poden admetre’s moviments locals de cinc (5) mil·límetres, i del conjunt de l’ordre de la 

mil·lèsima de la llum de l’estructura. 

Els enllaços dels distints elements o panys dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el seu 

muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats seran suficientment estancs per impedir pèrdues apreciables de lletada amb el 

procediment de compactació previst. 

Les superfícies dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises, per aconseguir que els 

paraments de les peces de formigó fabricats no presentin defectes, ressalts o rebaves de més de tres 

(3) mil·límetres. 

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi apliquin, no hauran de contenir 

substàncies agressives a la massa del formigó. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per evitar l’absorció de l’aigua continguda 

en el formigó, i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar el 

drenatge. 

En els encofrats de fusta, les juntes entre les distintes taules hauran de permetre’n l’entumiment per 

la humitat del reg o de l’aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Quan sigui necessari, i per tal d’evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 

s’adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin ben 

acabades, col·locant, si és precís, angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l’encofrat o utilitzant un 

altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra podrà ordenar la utilització de 

matavius per aixamfranar aquestes arestes. 

Per facilitar el desencofrat serà obligatori l’ús d’un producte desencofrant, aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

En tot cas, els elements de suport dels encofrats aniran sobre clavilles o dispositius equivalents, tant 

per permetre la correcció de nivells i alineacions, que es faran acuradament abans de començar a 

col·locar el formigó, com per facilitar el desencofrat. 

L’aprovació del sistema d’encofrat previst pel Contractista, en cap cas suposarà l’acceptació del 

formigó acabat.  

En tot cas s’estarà al que es disposa a l’Article 65 de l’EHE. 
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2.2.2.2.3. Posada en obra del formigó 

Com a norma general establerta en aquest Plec, no hauran de transcórrer més de tres quarts d’hora 

(3/4 h.) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Malgrat això, podrà 

prolongar-se aquest període de temps fins a un màxim d’hora i mitja, d’acord amb l’Article 69.2.7 de 

l’EHE. 

En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d’amassades que acusin un principi d’enduriment, 

segregació o dessecació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a dos metres (2 m) quedant 

prohibit el llançar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d’un 

metre (1 m) dintre dels encofrats. 

La Direcció d’Obra podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó, sempre que l’extrem de la 

mànega no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d’aplicació, que el volum de formigó 

llançat a cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l), que s’elimini tot excessiu rebot de 

material i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

A l’abocar el formigó es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament 

embolicades, tenint cura especialment dels llocs en què es reuneix gran quantitat d’acer i procurant 

que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 

En lloses, l’estesa del formigó s’executarà de mode que l’avanç es realitzi amb tot el seu gruix. 

En tot cas s’estarà al que es disposa a l’Article 70 de l’EHE. 

En cap cas la diferència de temperatures entre el part interior dels blocs i els seus paraments serà 

superior a 20ºC. El Contractista haurà de cobrir completament els blocs amb material plàstic durant el 

seu curat. 

 

2.2.2.2.4. Compactació del formigó 

La compactació dels formigons col·locats s’executarà amb igual o major intensitat que l’emprada en la 

fabricació de les provetes d’assaig. 

La compactació es continuarà, especialment junt als paraments i racons de l’encofrat, fins eliminar els 

possibles forats, i aconseguir que la pasta refloti a la superfície. 

La compactació de formigons es realitzarà sempre per vibració. 

El gruix de les capes de formigó, els punts d’aplicació dels vibradors i la duració de la vibració, 

s’aprovaran per la Direcció d’Obra, a proposta del Contractista. 

Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es 

produeixin segregacions locals. 
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Si s’utilitzen vibradors de superfície, s’aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície 

del formigó aparegui totalment humida. 

Si s’utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se perpendicularment a la capa, de forma que la 

seva punta penetri en la capa subjacent i retirar-se també perpendicularment, sense desplaçar-los 

transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i es retirarà lentament 

i a velocitat constant, recomanant-se a aquest efecte que no superin els deu centímetres per segon 

(10 cm/s), amb compte de que l’agulla no toqui les armadures. 

La distància entre dos punts successius d’immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 

cm), i serà l’adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, 

sent preferible vibrar en molts punts poc temps, que vibrar en pocs punts prolongadament. No 

s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la paret de l’encofrat. 

Si s’aboca formigó en un element que simultàniament s’està vibrant, el vibrador no s’introduirà a 

menys d’un metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

Es podrà autoritzar l’ús de vibradors ancorats als motlles, al parer de la Direcció d’Obra. 

Si s’espatlla un o més dels vibradors utilitzats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme 

del formigonat i el Contractista procedirà a una compactació per piconar i picat suficientment enèrgic 

per acabar l’element que estigui formigonat, no podent-se iniciar el formigonat d’altres elements 

mentre no s’hagin reparat o substituït els vibradors espatllats. 

El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra. 

En tot cas s’estarà al que es disposa a l’Article 70 de l’EHE. 

 

2.2.2.2.5. Desencofrat i desemmotllament 

Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible, prèvia consulta a la Direcció d’Obra, per 

procedir sense retràs a l’enduriment del formigó. En temps fred es trauran els encofrats mentre el 

formigó estigui encara calent, per evitar el seu quarterament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran, en tot cas, tenint en compte els esforços als que hagi de 

quedar sotmès el formigó i la seva corba d’enduriment, les condicions meteorològiques a les que hagi 

estat sotmès des de la seva fabricació, segons els resultats dels trencaments de les provetes 

preparades per a tal i mantingudes en anàlogues condicions de temperatura, i dels demés mètodes 

d’assaig i d’informació previstos. 

Els terminis mínims de desencofrat seran els obtinguts de la taula 75 de l’EHE, en funció de la 

temperatura superficial del formigó i el tipus d’element estructural. 

Les fissures o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan, sense abans prendre’n registre, amb 

indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i lloc en que s’hagin presentat, per determinar la 

seva causa, els perills que puguin presentar i les mides especials que puguin exigir. 
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2.2.2.2.6. Enduriment del formigó 

Durant el fraguat i primer enduriment, s’haurà de mantenir la humitat del formigó, d’acord amb 

l’estipulat a l’Article 74 de l’EHE i s’evitaran les causes externes, tal com sobrecàrregues o vibracions, 

que puguin provocar-ne la fissuració, adoptant per això les mesures adequades. 

Les superfícies es mantindran humides durant un període de temps en dies, estimat conforme a 

l’expressió algebraica inclosa a l’Article 74 de l’esmentada norma. En aquesta fórmula es tenen en 

compte els factors d’agressivitat ambiental, exposició al sol, temperatura ambient i tipus i classe de 

ciment utilitzats. 

 

2.2.2.2.7. Acabament dels paraments vistos 

La superfície del formigó s’haurà d’acabar de forma que presenti bon aspecte, sense defectes ni 

rugositats que requereixin la necessitat d’un enlluït posterior, que, en cas de que s’autoritzés per la 

Direcció de l’Obra, correria a càrrec del Contractista, així com el cost dels elements que estimi 

oportuns la Direcció per obtenir un aspecte uniforme dels paraments vistos. 

Sinó es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments 

plans, mesurada respecte d’un regla de dos metres (2 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció 

serà el següent: 

Superfícies vistes: Dos mil·límetres (2 mm). 

Superfícies ocultes: Sis mil·límetres (6 mm). 

 

2.2.2.2.8. Limitacions en l’execució del formigó 

El formigonat es suspendrà sempre que la temperatura ambient disminueixi per sota dels zero graus 

centígrads (0º C). 

La temperatura esmentada podrà rebaixar-se en tres graus celsius (3ºC), quan es tracti d’elements de 

gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, o altres 

sistemes de manera que pugui assegurar-se que l’acció gelada no afectarà al formigó acabat de 

construir, i de forma que la temperatura de superfície no baixi d’un grau celsius (1ºC) sota zero. 

En els casos en que, per absoluta necessitat i prèvia autorització de la Direcció d’Obra, es formigoni a 

temperatures inferiors a les anteriorment assenyalades, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 

el fraguat de les masses es realitzi sense dificultat; escalfant els àrids o l’aigua, sense excedir els 

seixanta graus celsius (60º C). El ciment no s’escalfarà en cap cas. 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 

necessàries per impedir l’entrada de l’aigua a les masses del formigó fresc. Eventualment, la 

continuació dels treballs en la forma en que es proposi, haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
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Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, es suspendrà el formigonat, 

llevat que, prèvia autorització expressa de la Direcció d’Obra s’adoptin mesures especials. 

En tot cas s’estarà al que es disposa als Articles 72 i 73 de l’EHE-98. 

 

2.2.2.2.9. Col·locació, recobriment i connexió d’armadures 

Totes aquestes operacions es faran d’acord amb els Articles 37.2.4 i 66 de la Instrucció de Formigó 

Estructural, EHE. 

Per l’elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran les indicacions 

contingudes en la UNE 36831:97. 

El recobriment serà el definit en els plànols de projecte sense perjudici de l’indicat als Articles a dalt 

esmentats. 

 

2.2.2.3. Condicions del procés d’execució dels junts de construcció i de retracció 

2.2.2.3.1. Junts de retracció 

Formació de junt de retracció en llosa superior dels blocs de formigó mitjançant la col·locació, en 

fresc, d’un tauló de fusta a sobre de la superfície de la llosa. El tall ha de ser recte i ha d'estar net. La 

seva fondària (4 cm) i amplària han de ser constants i no ha de tenir vores escantonades. Ha d'estar 

fet als llocs especificats en el Projecte, o en el seu defecte on indiqui la Direcció d’Obra. Posteriorment 

a la seva execució, s’omplirà el junt amb màstic bituminós o amb el que decideixi la Direcció d’Obra. 

Per altre cantó, es permetran les següents toleràncies en l'execució dels junts: ± 10% en l’amplària, ± 

10% a l’alçària i ± 1% en el replanteig de les mateixes. 

 

Per a la seva execució es prendran les següents mesures de precaució: 

 S'ha de seguir l'ordre de treballs previst en el Projecte. 

 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 Un cop realitzat el junt es procedirà a la neteja d’aquest, eliminant la runa generada. 

 S’haurà de doblegar l’armadura en la zona de junt per tal d’arrossegar el recobriment mínim 

exigit. 

 Durant el transport s'ha de protegir el material per evitar pèrdues en el trajecte. 

 Tots els materials procedents de la deformació del junt i que la Direcció d’Obra consideri 

inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

 En cas d’utilització d’abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 

sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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2.2.2.3.2. Junts de construcció 

Els junts de construcció han de treballar a compressió, tracció i esforç tallant. El Contractista 

proposarà a la Direcció d’Obra la disposició i forma de capes de construcció que estimi necessàries per 

a una correcta execució. Aquestes propostes es realitzaran amb la suficient antelació a la data en que 

es preveuen realitzar els treballs, que no serà en cap cas inferior a quinze (15) dies. 

Llevat prescripció contrària, a la superfície d’aquests junts, el formigó executat en primer lloc es picarà 

intensament, fins eliminar tot el morter del parament. Al junt entre capes successives haurà de 

realitzar-se un rentat amb aire i aigua. 

Es prendran les precaucions necessàries per aconseguir que els junts de construcció i de capes quedin 

normals als paraments en les proximitats d’aquests i s’evitarà en tot moment la formació de zones 

afilades o ganivets en cada una de les capes de formigonat. 

Si per avaries imprevisibles i no subsanables, o per causes de força major, quedés interromput el 

formigonat de capa, es disposarà el formigó fins llavors col·locat d’acord amb l’indicat als paràgrafs 

anteriors seguint les instruccions de la Direcció d’Obra.  

 

2.2.2.4. Condicions del procés d’execució dels blocs de formigó 

Els blocs de formigó en massa per a la formació dels molls verticals, es construiran in-situ mitjançant 

formigó submergit, alineats i segons un ordre convenient, proposat pel Contractista i aprovat per la 

Direcció d’Obra, sempre que la seva mida així ho permeti. La disposició de l’àrea de prefabricació 

podrà ser lineal o circular i haurà d’organitzar-se de tal forma que permeti: 

 un fàcil accés de les màquines 

 la recuperació dels encofrats 

   

La forma aparent dels blocs serà la indicada en els plànols del Projecte. Les dimensions definitives 

seran les aprovades per la Direcció d’Obra a proposta del Contractista. En els encofrats es disposaran 

matavius per a matar les arestes dels blocs. El formigonarà en bomba cada mòdul sense parades des 

de terra i es mantindrà l’extrem de la mànega introduïda en la massa del formigó uns 20 cm. Es 

netejarà la superfície de la tongada anterior donat que es freqüent que en la part superior es dipositi 

una mescla de sals, ciment i altres elements que no fraguen, creant una inadequada junta que pot 

comprometre l’estabilitat del moll. La neteja es realitzarà amb una llança d’aigua.  

Quan s’utilitzin encofrats perduts no es faran coincidir les juntes horitzontals de formigonat amb les 

juntes de les peces de l’encofrat. 

Quan es produeixi una interrupció en el formigó i, al reprendre aquest no sigui possible introduir 

l’extrem de la mànega en el formigó ja col·locat, es netejarà la superfície. 

Tots aquells blocs que no compleixin en la seva col·locació amb les condicions anteriorment 

exposades, seran demolits i construïts novament a compta del Contractista.  
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Prèviament a l’execució d’un moll de formigó submergit es té que planificar les diferents activitats i, 

en particular els encofrats i la dosificació dels formigons. 

 Encofrats 

- S’han de reduir les operacions que tinguin que realitzar-se amb bussos, dissenyant els 

encofrats de forma que el seu muntatge i la operació de desencofrat es realitzi 

fàcilment. 

- La forma dels encofrats facilitarà el lligam entre les diferents posades. 

 Dosificació del formigó que permeti que aquest tingui les següents característiques: 

- Ser bombejable, el que requereix una consistència entre fluida i plàstica i una 

grandària màxima d’àrid de 25 mm. 

- Tenir una granulometria tancada. 

- Ha de ser de ràpid frauat. 

La preparació del terreny sobre el que es col·loca el formigó s’executa de la forma següent: 

 Es construirà una banqueta d’escullera. 

 Es regularitzarà la superfície amb els criteris definits en els enrasos. 

 Tan sols serà necessari enrasar les zones de recolzament dels encofrats. 

Els encofrats amb un número par de cares enfrontades dos a dos permeten arriostrar o atirantar-les. 

La cara frontal arriostra les laterals que, en avançar, es subjecten al mòdul anterior. El panel frontal 

requereix de major rigidesa al no estar atirantat. 

 

2.2.2.5. Condicions del procés d’execució de la biga de coronació del moll 

La biga de coronació del cantell dels molls, es realitzarà in situ amb formigó en massa mitjançant un 

encofrat lliscant al llarg de l’alineació definida en els plànols del Projecte. S’executaran els junts 

corresponents tal i com s’indica en els apartats anteriors. 

El Contractista lliurarà al principi de l’obra el mètode d’execució de la biga de coronació dels molls i els 

mitjans auxiliars a emprar, que hauran d’ésser aprovats per la Direcció d’Obra abans de l’inici de la 

unitat d’obra. 

 

2.2.2.6. Unitat i criteris d'amidament  

2.2.2.6.1. Formigó executat in situ 

En el preu del metre cúbic (m3) de formigó emprat en les unitats executades in situ, s’inclou el cost 

dels materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, necessaris per a completar la 

unitat, en funció del procés constructiu que proposi el Contractista i sigui aprovat per la Direcció 

d’Obra per a la seva correcta execució. 
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2.2.2.7. Normativa de compliment obligatori 

Instrucció de Formigó Estructural, en la seva última versió actualitzada i aprovada (EHE), aprovada pel 

Reial Decret 2661/1998 d’11 de Desembre de 1998. 
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2.2.3. Acer en armadures passives 

En els formigons armats s’utilitzaran barres corrugades d’acer tipus B500S segons nomenclatura de 

l’EHE. 

Aquests acers compliran les prescripcions establertes a l’Article dos-cents quaranta-un (241) del PG-3 

revisat i a la Instrucció EHE. 

El nivell de control de qualitat es considerarà normal i per aquests efectes es complirà l’establert a 

l’Article (90.3) de l’EHE. 

 

2.2.3.1. Unitat i criteris d’amidament 

Les armadures d’acer s’abonaran per quilos emprats, deduïts dels plànols per amidament de la seva 

longitud teòrica, aplicant els pesos unitaris corresponents a cada diàmetre i afegint-hi un cinc per cent 

(5%) del pes resultant com a increment per ganxos, connexions, solapes, retalls i lligaments. 
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2.3. Pantalans flotants 
La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes.  

Per tal de produir un mínim impacte ambiental en el procés constructiu, així com integrar al màxim les 

obres internes del Port a l'espai Natural, sobta per instal·lar pantalans prefabricats de fusta amb una 

base de perfils d'acer de l'empresa ITP. 

A continuació detallem cada una de les parts del pantalà i les seves propietats: 

 

2.3.1. Estructura 

Estructura formada per una base de perfils d'acer S275 protegits contra la corrosió mitjançant 

galvanitzat en calent de forma que s'assegura una alta duració en quant a la oxidació de l'acer. Les 

propietats que atorga aquesta base al pantalà són les següents: 

 Densitat mitja dels materials de l'estructura: 7.850 km/m3. 

 Resistència mitja a tracció: 48 kg/mm2. 

 Límit elàstic: 26 kg/mm2. 

 Allargament en trencament: 24%. 

 Duresa superficial Brinell: 130HB. 

 Sobrecàrrega màxima: 150 kg/m2. 

 

2.3.2. Pis 

La part superior del pantalà està formada per taulons de fusta tropical d'alta densitat amb ranures 

antilliscants. Disposa de gran resistència front a l'acció dels fongs, termites i altres insectes xilòfags.  

Propietats: 

 Secció del tauló: 22 mm d'espessor i 140 mm d'amplada. 

 Densitat: 1200 kg/m3. 

 Duresa (escala de Monnin): 14.6% (Molt dura). 

La unió a l'estructura es realitza mitjançant travesses de la mateixa fusta i cargols d'acer inoxidable A-

2. 

 

2.3.3. Defenses laterals 

Per a la defensa lateral s'utilitza d'una banda fusta tropical d'alta densitat (part superior) així com 

goma EPDM que proporciona gran robustesa i absorció als impactes de les embarcacions (situada just 

per sota de la fusta tropical). 
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2.3.4. Elastòmers d'unió 

Les unions entre els diferents trams del pantalà es realitza mitjançant elements elàstics de cautxú 

artificial i sintètic. Aquests conjunts esmorteixen la unió entre els diferents elements de l'acer per tal 

de reduir la fatiga causada pels moviments originats per les corrents i l'onatge. 

Dissenyats per permetre un cert moviment entre els trams del pantalà, estan formades per una 

combinació d'anelles de goma, volanderes i cargols. 

 

2.3.5. Flotadors 

Utilitzarem flotadors de formigó amb nucli de poliestirè expandit. 

El seu gran pes així com la seva gran capacitat de flotació permeten complementar les instal·lacions 

amb capacitats de càrrega de fins a 350 kg/m2. 

Estan formats per un nucli de poliestirè expandit  i recoberts per una capa de 30 mm de formigó amb 

àrid fi reforçat amb una armadura interna d'acer inoxidable. Els perns de subjecció queden embeguts 

a les cantonades del flotadors i soldats a la armadura interna. 

La unió de la estructura del pantalà amb el flotador es realitza mitjançant quatre cargols d'acer 

inoxidable i "silent blocks" de 10mm. 

 

2.3.6. Canalització dels serveis 

La canalització dels serveis tals com les canonades d'aigua, el cablejat elèctric i la xarxa de 

comunicació es realitza mitjançant una secció interior de 90x175 mm. Aquesta canalització està 

protegida per safates d'alumini anoditzat i ranures antilliscants, cargolades al pis mitjançant cargols 

d'acer inoxidable. 

 

2.3.7. Elements d'amarratge 

2.3.7.1. Elements d'amarratge de l'embarcació al moll 

Les tipologies més típiques d'amarratge al moll dels ports esportius són les cornamuses, els bol·lards i 

les argolles.  

Donat que l'objectiu principal en l'acondicionament del port és el de mantenir l'essència de l'espai 

natural que el rodeja, es considera oportú disposar de bol·lards fosos en ferro ja que es tracta d'un 

element amb llarga tradició portuària i, per tant, servirà com a element de transició visual entre 

l'espai terrestre i el marí. 

 

2.3.7.2. Elements d'amarratge al fons 

Utilitzarem morts fabricats de formigó RES 150 i àrid 11 els quals s'introdueixen en motlles on es 

disposa armadura d'acer. Aquesta armadura sobresurt per sobre de la superfície del formigó uns 
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centímetres per tal d'afavorir la manipulació del mort, la connexió de cadenes i amarratge de cabs. 

Aquests elements serviran tant per l'amarratge del pantalà com per l'amarratge de les embarcacions. 

Els morts de formigó s'uneixen amb una cadena mare de tipus baula recta normal DIN 764 de 

diàmetre 35 mm amb càrregues de trencament de 68.000 kg, amb un pes de 32 kg per metre lineal de 

cadena.  

Les amarres s'engrillonen a la cadena mare de forma que es reparteixen les càrregues de tir entre els 

morts que composen el tren de fondeig. 

L'amarratge de les embarcacions serà tipus "pota de gall" ja que ens permet una major retenció de la 

proa (o popa en funció de com estigui amarrat el buc) en els moviments estribord - bavor. S'utilitzarà 

cabs gruixuts de poliestirè per amarrar l'embarcació els quals estaran units a una cadena galvanitzada 

que s'engrillona al fons a la cadena mare.  

Aquest conjunt disposa d'un cab de poliestirè trenat que lligat a la plataforma i a un dels cabs gruixuts 

de poliestirè de forma que permet a l'usuari recollir el conjunt del fons. 

Pel que fa a la unió entre el pantalà i els morts s'utilitza cadenes galvanitzades de alt pes i longitud de 

forma que formen catenàries que actuen a mode de moll. Amb aquest sistema de fondeig amb 

diferents punts d'amarratge al fons es reparteixen els esforços horitzontals del pantalà. 

 

2.3.8. Certificat de Garantia 

La distribució dels elements de fixació de pasarelas i pantalans s’ajustarà en tot moment a les 

especificacions de la companyia subministradora. En qualsevol cas, l’esmentada distribució haurà 

d’estar justificada mitjançant memòria de càlcul certificada, facilitada pel subministrador. 

Una cop la Direcció d’Obra tingui en el seu poder el corresponent certificat amb els càlculs adjunts a la 

documentació tècnica lliurada per l’empresa, es procedirà a l’examinació de la documentació. Serà a 

criteri de la Direcció d’Obra quan s’autoritzi l’arribada de les diferents unitats de placa, a través de 

transport especial. 

 

2.3.9. Unitat i criteris d'amidament 

Les plaques dels pantalans flotants de longitud estàndard es mesuraran per metre lineal, així com les 

cadenes i les defenses. Pel que fa als flotadors, als morts i els bol·lards es mesuraran per unitats. 

S’abonarà el seu transport, independentment de ser fabricació estàndard o no, a obra mitjançant 

transport especial incloent el seu aplec provisional. La col·locació en la disposició definitiva s’abonarà 

amb una unitat d’obra diferent, que inclourà la càrrega del pantalà a una cabria flotant, la col·locació i 

qualsevol altre mitjà auxiliar que ajudi al complet acabat de la unitat d’obra. 
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2.3.10. Fingers 

2.3.10.1 Definició 

Els fingers seran construïts seguint la mateixa filosofia que els mòduls flotants. 

 

2.3.10.2. Condicions del procés d'execució 

La unió al mòdul, es realitzarà utilitzant els mateixos elements elastòmers que es munten entre els 

mòduls principals per a formar el tren. 

 

2.3.10.3. Unitat i criteris d'amidament 

Els fingers s’abonaren per unitats. 
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2.4. Paviments 

2.4.1. Ferms 

Definida la categoria de trànsit per a cada esplanada, es determina la secció estructural del ferm més 

adequada, seguint les indicacions del catàleg recollit a la R.O.M. 4.1-94 . 

 

2.4.1.1. Zona de circulació i pàrquing 

Per a aquesta zona es té una categoria de trànsit tipus “T42” i una esplanada tipus “E2”. El ferm està 

format per una base de “zahorra” artificial de 0,25 m i una capa de 0,20 m de suelocemento. i dues 

capes de mescla bituminosa. 

Posteriorment, s'executarà la capa superior definitiva disposant dues capes de 0.04 m de mescla 

bituminosa. 

 

2.4.2. Definició 

Corresponen aquests materials a les capes amatents sota paviments. 

 

2.4.2.1. “Zahorra” artificial 

2.4.2.1.1. Definició 

La “zahorra” artificial és una barreja d'àrids, total o parcialment picats, de manera que la 

granulometria del conjunt dels seus elements sigui de tipus continu. 

Els materials procediran del matxucatge i trituració de pedra de pedrera o grava natural. La fracció 

retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, 

d'elements que presentin dues (2) cares o més de fractura. 

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de pols, 

brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

La composició granulomètrica serà la següent : 

 La fracció cernida pel tamís 0,080 UNE serà menor que la meitat (1/2) de la fracció cernida pel 

tamís 0,40 UNE, en pes. 

 La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dintre dels fusos Z(40) i Z(25) 

ressenyats en el quadre que s'acompanya. 

 La grandària màxima no serà superior a la meitat (1/2) de l'espessor de la tongada una vegada 

compactada. 
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SEDASSOS I TAMISOS 

UNE 

CERNID PONDERAL ACUMULAT (%) 

Z(40) Z(25) 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

400 m 

80 m 

100 

75-100 

60-90 

45-70 

30-50 

16-32 

6-20 

0-10 

- 

100 

75-100 

50-80 

35-60 

20-40 

8-22 

0-10 

 

El coeficient de desgast, amidat per l'assaig de Los Àngeles, segons les Norma NLT-149/72, serà 

inferior a trenta-cinc (35).  

L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, NLT-106/72 i NLT-

113/72. 

 

2.4.2.1.2. Aspectes generals 

La “zahorra” artificial s'utilitzarà com capa de base sobre la coronació de l'esplanada. S’estendrà una 

capa de 0,25. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

- La preparació i comprovació de la superfície de seient. 

- L'extensió i humectació, en el cas que sigui necessari, i compactació de cada tongada, en 

espessors de 0,15 m d'espessor màxim. 

- Refinament de la superfície. 

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

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

L'equip utilitzat per a l'estesa haurà de ser aprovat pel Director d'Obra, i s'executarà d'acord amb 

l'article 501 del PG-3.  
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La densitat de compactació no serà inferior a la qual correspongui al cent per cent (100 %) de la 

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

El valor del Mòdul I3 determinat per l'assaig de càrrega amb placa, segons la norma NLT 257/86, no 

serà inferior a cent megapascals (100 Mpa). 

Es comprovaran les cotes de replanteig de la superfície en una quadrícula de 20 x 20 metres. En 

aquests mateixos punts es comprovarà l'amplària i el pendent de la secció transversal. A més, es 

comprovarà, en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte, la disposició 

dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.  

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de quinze mil·límetres (15 mm) en cap punt.  

La superfície acabada no haurà de variar en més de deu mil·límetres (10 mm) quan es comprovi amb 

una regla de tres metres (3 m) aplicada en qualsevol direcció. 

 

2.4.2.1.3. Condicions del procés d’execució 

La capa no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d’assentar-se té les 

condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixin de les tolerables, es corregiran abans de l'execució de la 

partida d'obra. 

La preparació de la “zahorra” es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 

també es farà en central excepte quan la Direcció d’Obra autoritzi el contrari. 

En el cas de “zahorra” natural, abans d'estendre una tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació 

i humidificació, si es considera necessari. 

El material s'utilitzarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 

seva humitat de tal manera que es superin els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima  

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima. 

 

L'extensió es realitzarà amb cura, evitant segregacions i contaminacions, en tongadas d'espessor no 

superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única humitat admissible és 

la de la preparació per a col·locar la capa següent. La compactació es realitzarà de forma contínua i 

sistemàtica, utilitzant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita en l'apartat anterior. 

Si l'extensió de la “zahorra” es realitza per franges, la compactació inclourà 15 cm de l'anterior, com a 

mínim.  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

64 
 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de passada o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, es compactaran amb els 

mitjans adequats al cas per a aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment seran reparats pel Contractista segons les indicacions 

de la Direcció d’Obra. 

 

2.4.2.1.4. Unitat i criteris d’amidament 

La capa de “zahorra” artificial s’amidaran i s’abonaran per m3 de material col·locat segons perfils de 

plànol de Projecte. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície de seient correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. No seran d'abonament les creixes laterals, ni les necessàries per a 

compensar el minvament d'espessors de capes subjacents. En el preu s’inclou el subministrament, la 

mà d’obra, el transport, l’abocament, l’estesa, la compactació i qualsevol altra operació que sigui 

necessària per acabar completament la unitat d’obra. 

 

2.4.2.1.5. Normativa d’obligat compliment 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts.  

PG 3/75 MOD 7 Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 

paviments. 6.1-IC 2003 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova la norma 6.1-IC 

Seccions del ferm, de la Instrucció Tècnica de Carreteres. 

 

2.4.2.2. Suelocemento 

2.4.2.2.1. Definició 

Es defineix com a suelocemento al material per a la capa del ferm resultant de la mescla homogènia i 

uniforme, convenientment compactada, de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual 

s’exigeix unes determinades condicions de de insusceptibilitat l'aigua, resistència i durabilitat. 

La barreja del sòl, ciment i aigua es realitzarà en central. 

S’atendrà en tot moment al PG-3. 

 

2.4.2.2.2. Materials 

2.4.2.2.2.1. Ciment 

Serà d’aplicació tot el exposat anteriorment sobre ciments en aquest Plec. 
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El Director d’Obra determinarà el tipus de ciment a utilitzar sent recomanables els ciments d’alt 

contingut en adicions (tipus III, IV, V) i classe resistent mig-baixa (32.5 o 42.5 MPa a 7 dies). 

 

2.4.2.2.2.2. Sòl 

Els materials per a la fabricació de suelocemento seran sòls procedents de pedrera, exempts de 

quantitats tals de matèria vegetal, o orgànica, o qualsevol altra substància que perjudiqui 

l'enduriment del ciment. 

Els sòls a estabilitzar amb ciment tindran un mida màxim inferior a la meitat (1/2) del gruix de la 

tongada compactada , no superant mai els cinquanta mil·límetres (50 mm); no contindran més d'un 

vuitanta per cent (80 %) , en pes , dels elements retinguts al tamís 2 UNE ni més d'un trenta-cinc per 

cent (35%), en pes, d'elements que passen pel tamís 0,063 UNE. 

La fracció que passi pel tamís 0,40 UNE complirà les condicions següents: 

 Índex de plasticitat inferior a 12. 

 Límit líquid inferior a 30. 

d'acord amb les normes UNE 103104 i 103103. 

Si la proporció de SO3 és superior al mig per cent ( 0,5% ), en pes, segons la norma UNE -EN 1744-1 , 

s’haurà d’emprar per a l’estabilització ciment resistent als sulfats (SR). 

No serà acceptable el sòl que tingui una proporció de sulfats excedeixi de l'u per cent ( 1% ), en pes. 

El seu contingut en matèria orgànica no serà superior a l'1 %. 

 

2.4.2.2.2.3. Aigua 

Serà d’aplicació tot el exposat anteriorment sobre aigua en aquest Plec. 

 

2.4.2.2.2.3. Adicions 

L'ús de qualsevol additiu haurà de ser prèviament aprovat pel Director de les Obres. 

 

2.4.2.2.2.3. Tipus i composició de la mescla 

El sòl estabilitzat compactat obtindrà una resistència a compressió simple als set (7) dies no inferior a 

2,50 MPa (25 Kp/cm2) obtinguda sobre provetes compactades (NLT-108 o NLT-310) al 98% de la 

densitat màxima Proctor modificat.  

El contingut de ciment de la barreja serà la que en funció de la qualitat dels àrids permeti l'obtenció 

de les resistències adequades. Aquest contingut serà com mínim de 3%. 
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2.4.2.2.3. Tipus i composició de la mescla 

El director de les obres fixarà els assajos a realitzar per determinar la inalterabilitat del material.   

El tipus es sòl ciment a utilitzar serà SC40.   

La composició de la barreja serà aprovada pel director mitjançant les proves i assaigs necessaris. 

S'utilitzaran sòls de tipus granular, amb fins de plasticitat reduïda i baix contingut en matèria orgànica 

i sulfats, amb els quals sigui possible obtenir amb una dotació moderada de ciment les 

característiques de resistència exigides.  

El contingut mínim de ciment del suelocemento serà tal que permeti la consecució de la resistència 

mitjana a compressió a set (7) dies per calçada i vorals mínima de 2,5 MPa i màxima de 4,5 MPa. En 

qualsevol cas el contingut no serà inferior al tres per cent (3.5%) en massa, respecte del total del 

material granular en sec. 

 

2.4.2.2.4. Equip necessari per a l’execució 

La fabricació es farà necessàriament en central, quedant expressament prohibida la mescla "in situ" . 

Els sistemes de dosificació de les fraccions de l’àrid i del ciment seran ponderals. 

L'extensió de la barreja es farà necessàriament amb estenedores automotrius o similars . Estaran 

dotades dels dispositius necessaris per estendre el material amb la configuració desitjada , així com de 

dispositius automàtics de anivellació. 

El director de les obres aprovarà l'equip de compactació a emprar, la seva composició i les 

característiques de cadascun dels seus components. La composició de l'equip es determinarà en el 

tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un compactador vibratori de corrons 

metàl·lics i un compactador de pneumàtics. 

Les juntes transversals en fresc s'executaran mitjançant equips automotrius que s'efectuen en cada 

passada un solc recte que penetri almenys dos terços (2/3) del gruix de la capa i que al mateix temps 

introdueixi una emulsió bituminosa de trencament rapida, una cinta de plàstic flexible o un perfil de 

plàstic rígid, que haurà impedir el tancament de la junta i permetre la transició de càrregues entre els 

dos costats de la junta. 

 

2.4.2.2..5. Execució de les obres 

 

Abans de l'inici de la producció , el director de les obres haurà de aprovar la fórmula de treball , en la 

qual es determinés com mínim: 

 La identificació i proporció en sec del material granular o de cada fracció d'àrid a la 

alimentació (en massa) . 
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 La granulometria del material granular pels tamisos establerts a la definició del fus 

granulomètric donada en la Norma 6.1-IC. 

 La dosificació en massa o en volum , segons correspongui , de ciment , aigua i eventualment , 

additius. 

 La densitat màxima i la humitat òptima del Proctor Modificat segons la UNE 103501. 

 La densitat mínima a aconseguir. 

 El termini de treballabilitat de la mescla.   

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran les següents:  

 Ciment: Tolerància +/- 0,30  

 Humitat de compactacion (aigua total): -1,0 /+0,5 

 

El Director de les Obres determinarà el volum mínim d'apilament d'àrids per a la fabricació , no 

podent ser aquest inferior al 30% del total. 

La barreja no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha de assentar 

té la densitat deguda i les rasants indicades en els plànols . 

La superfície de suport es regarà lleugerament amb anterioritat al estès , evitant que es produeixin 

acumulacions d'aigua a la superfície o eliminant-la si arribessin a formar. 

L'equip d'extensió es regularà de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que un cop compactada, s'ajusti a la rasant i 

secció transversal indicades als plànols, amb les toleràncies establertes en el present article. 

Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples complets; en cas contrari, haurà d'obtenir 

l'amplada total dins del termini de treballabilitat del primer material col·locat en obra. 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres, d'acord amb els resultats 

del tram de prova. Es compactarà mentre la barreja estigui dins del seu termini de treballabilitat fins a 

arribar com a mínim al 98% de la densitat màxima del Proctor Modificat, segons la UNE 103501. 

S'executaran juntes transversals de treball sempre al final de cada jornada i quan el procés de treball 

s'interrompi per més temps que el termini de treballabilitat. 

S'evitaran les juntes de treball longitudinals treballant per amplada total . En els llocs on no és 

possible, i es treballi per fraccions d'amplada, es compactarà el material d'una franja dins del termini 

de treballabilitat del la franja adjacent posada en obra amb anterioritat. 

Acabada la capa es procedirà a l'execució d'un reg de curat. Fins l'aplicació del reg es 

mantindrà la superfície humida , no podent excedir de tres (3) hores el temps des de la compactació 

de la capa. 
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El termini per a l'extensió d'una capa superior no hauria de ser inferior a set (7) dies. 

 

Queda prohibida la circulació de tot tipus de vehicles durant els tres (3) dies següents a la terminació 

d'una capa. Aquesta prohibició s'estén a set (7) dies per a vehicles pesats . 

 

2.4.2.2.6. Tram de prova 

Abans d'iniciar la posada en obra dels materials tractats amb ciment serà preceptiva la realització del 

corresponent tram de prova que es realitzés amb el gruix previst i la fórmula de treball estudiada i 

emprant els mateixos mitjans que s'utilitzaran després pel contractista per l'execució de les obres, per 

comprovar la fórmula de treball, els equips necessaris per a l'execució de les obres i, especialment , la 

forma d' actuació de l'equip de compactació. Així mateix , es verificarà, mitjançant presa de mostres, 

la conformitat del material amb les condicions especificades sobre humitat, gruix de la capa, 

granulometria, contingut de ciment i demés requisits exigits. 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si escau, entre els mètodes de 

control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, i altres 

mètodes ràpids de control. 

El Director de les Obres, fixarà la longitud del tram de prova, que no serà inferior a cent metres 

(100m). 

El Director de les Obres determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la 

unitat d'obra definitiva. 

 

2.4.2.2.7. Especificacions de la unitat acabada 

La densitat de la capa després de la compactació serà superior al 98% de la densitat màxima del 

Proctor Modificat, segons la UNE 103501. 

La resistència a compressió simple a set dies, segons la NLT-305, haurà de ser per calçada i vorals  

mínima de 2,5 MPa i màxima de 4,5 MPa. 

Les toleràncies geomètriques de la capa són: 

 Rasant = rasant teòrica   15 mm  

 Amplada = amplada establerta en plans   10 cm  

 Gruix mai inferior al dels plànols de seccions tipus. 

 

2.4.2.2.8. Limitacions de l’execució 

No es permetrà, llevat autorització del Director de les Obres, l'execució de materials tractats amb 

ciment quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35oC), o 

quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses, o quan la temperatura ambient a l'ombra 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

69 
 

sigui inferior a cinc graus Celsius (5oC) i hi hagi previsió de gelades. El director de les obres podrà 

baixar aquest límit a la vista dels resultats de compactació i consecució de resistències en obra.  
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2.4.2.2.9. MESURAMENT I ABONAMENT 

El suelocemento es mesurarà per metres cúbics (m3), després de compactats, deduïts de les seccions 

tipus assenyalades en els Plànols, no abonant-se, en cap cas, els excessos sobre les mateixes, ni els 

deguts a les toleràncies admissibles. Dins del preu s'inclou el ciment però no el posterior reg de curat.  

 

 

2.4.2.3. Paviments de mescla bituminosa en calent 

2.4.2.3.1.Definició 

El paviment es realitzarà amb dues capes de 4 mm de mescla bituminosa en calent AC16 surf S  a la 

zona d’aparcament i una sola capa de 5 mm de mescla bituminosa en calent AC16 surf S per a la capa 

de circulació. A continuació, es descriuen les especificacions tècniques que ha de complir el material 

col·locat. 

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

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

 Estudi de la fórmula de treball. 

 Elaboració de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada. 

 Transport de la mescla. 

 Estesa de la mescla. 

 Compactació de la mescla. 

 Execució de junts de construcció. 

 Protecció del paviment acabat. 

 

2.4.2.3.2. Condicions generals 

Es realitzarà un tram de prova, de longitud no inferior a 150 m. La Direcció d’Obra determinarà si es 

pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui en els plànols. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 

densitat i acabat que la resta de la capa. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-

159 (assaig Marshall). 

La densitat dels testimonis en paviments de mescles bituminoses en calent Tipus S (tancada) no serà 

inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall (NLT-159): 

Capes de gruix > 6 cm 98 % 

Capes de gruix  6 cm 97 % 

 
Toleràncies d'execució: 

Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ± 10 mm 

Nivell de la capa de base  ± 15 mm 

Amplària de la capa  - 0 mm 

Planor de la superfície  ± 4 mm/3 m 

Regularitat superficial (IRI):  

50% de la capa de rodadura   1,5 dm/hm 

80% de la capa de rodadura   2 dm/hm 

100% de la capa de rodadura   2,5 dm/hm 

50% de la 1ª capa sota rodadura   2,5 dm/hm 

80% de la 1ª capa sota rodadura   3,5 dm/hm 

100% de la 1ª capa sota rodadura   4,5 dm/hm 

50% de la 2ª capa sota rodadura   3,5 dm/hm 

80% de la 2ª capa sota rodadura   5,0 dm/hm 

100% de la 2ª capa sota rodadura   6,5 dm/hm 

 

Gruix de cada capa: 

 

En capa de trànsit   100% del gruix teòric 

En la resta de capes   80% del gruix teòric 

Gruix del conjunt   90% del gruix teòric 
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2.4.2.3.3. Condicions del procés d’execució 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 

S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles 

calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a 

l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 

Les mescles bituminoses a utilitzar en capes de trànsit, base i intermèdia, han de complir les 

condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159), excepte les drenants, que es caracteritzen per 

l'assaig Càntabre (NLT 352) establertes per les normativa vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 

les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície 

hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 

la partida d'obra. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

El rec ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de 

fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament, o bé amb reguladors de 

gruix aprovats per la Direcció d’Obra. 

Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 

treball. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible. 

La mescla s’ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara 

calenta i en condicions de ser compactada. 

L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 

La Direcció d’Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació 

existents. 
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Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia 

d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 

estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de 

l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de rec d'adherència. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 

calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 

rodadura s’han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui comportar la càrrega de 

la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de tenir cura que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre 

la superfície, s'han de corregir, segons les instruccions de la Direcció d’Obra. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la 

temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

2.4.2.3.4. Unitat i criteris d'amidament 

Es mesurarà en m3 de paviment mesurat sobre les seccions tipus especificades en els plànols de 

Projecte, incloent el subministrament, la mà d’obra, el transport, l’abocament, l’estesa, la 

compactació i qualsevol altra operació que sigui necessària per acabar completament la unitat d’obra. 

També s’inclourà l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

Són d’abonament dins d’aquesta unitat les tones de betum asfàltic necessàries per a la preparació de 

les mescles bituminoses. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No s’inclouen en aquesta unitat d’obra l’abonament dels recs d'imprimació o d'adherència a realitzar. 
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No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els sobrecreixos laterals, ni els augments de gruixos 

sobre els previstos en els plànols del Projecte. 

 

2.4.2.3.5. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 

esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 

9.10). 

Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

 

2.4.2.4. Regs d’adherència 

 

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb 

lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol 

tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb gravilla, o una abeurada 

bituminosa. 

El tipus d’emulsió bituminosa emprada serà una ECR-0 catiònica, segons l’article 213 del PG-3, 

"Emulsions bituminoses", i seguint el criteri fixat per la Direcció d’Obra. 

Les característiques dels materials, els equips necessaris per a la seva correcta aplicació, així com el 

procés d’execució seran els descrits en l’article 531 del PG-3. 

L’emulsió bituminosa emprada en regs d’adherència s’abonarà per metre quadrat (m2) de superfície 

regada, mesurada sobre plànols de Projecte. L’abonament inclourà el de la preparació de la superfície 

existent i el de l’aplicació de l’emulsió. 
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2.5. Xarxa elèctrica 

2.5.1. Objecte del plec 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte definir les instal·lacions 

elèctriques del present projecte. 

En conseqüència, el present Plec estableix i fixa: 

 L'àmbit i consistència de les diverses obres i instal·lacions a realitzar. 

 Les condicions que han de complir els materials, peces i equips industrials que les integren. 

 El procediment d'execució de les diverses unitats d'obra i la forma d’amidament i abonament 

de les mateixes. 

 Les proves i assaigs a realitzar així com les disposicions generals i particulars que han de regir 

en el muntatge i posada en servei de les obres i instal·lacions. 

 

2.5.2. Normativa d’obligat compliment 

Serà de compliment obligat allò indicat en la darrera revisió dels codis i reglaments que es citen: 

 Reglament Electrotècnic per a Alta Tensió. 

 Instruccions Complementaries del Reglament Electrotècnic per a Alta Tensió incloent 

modificacions i actualitzacions. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Instruccions Tècniques Complementaries del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 

incloent modificacions i actualitzacions. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació que siguin aplicables. 

 Normes UNE que siguin aplicables. 

 Normes CEI que siguin aplicables. 

 En general, quantes prescripcions figuren en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, 

que guarden relació amb les obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions 

complementaries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les. 

 Reglament Electrotècnic per a Alta Tensió. 

 Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Alta Tensió incloent 

modificacions i actualitzacions. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 

incloent modificacions i actualitzacions. 

 Normes Tecnològiques de l'Edificació que siguin aplicables. 

 Normes UNE que siguin aplicables. 

 Normes CEI que siguin aplicables. 

 En general, quantes prescripcions figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, 

que guardin relació amb les obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions 

complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
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En cas de discrepància entre les normes anteriors, i llevat de manifestació expressa en contrari en el 

present Projecte, s'entendrà que és vàlida la prescripció més restrictiva. 

Quan en alguna disposició es faci referència a una altra que hagi estat modificada o derogada, 

s'entendrà que l'esmentada modificació o derogació s'estén a aquella part de la primera que hagi 

quedat afectada. 

Tots els Plecs, Instruccions i Normes que siguin legalment obligatoris, en qualsevol dels seus aspectes, 

en el moment d'execució de les obres, seran així mateix obligatoris per a la realització de les mateixes, 

encara que no haguessin estat inclosos en la relació precedent. 

 

2.5.3. Condicions generals de disseny, muntatge i subministrament 

2.5.3.1. Propòsit. 

El sistema elèctric serà dissenyat per aconseguir l'adequat nivell de: 

 Seguretat del personal i equip. 

 Continuïtat en el servei. 

 Viabilitat basada abans de res, en l'aplicació dels equips d'acord amb les exigències del 

sistema en cada punt (règim permanent, transitori i emergència). 

 Facilitats d’operació i manteniment. 

 Normalització d’equips. 

 Pèrdues de potència mínimes. 

 Sistema de protecció selectiva. 

 Possibilitat d’ampliacions. 

 Adaptació a les condicions del contracte amb la Companyia subministradora i els seus 

requeriments sobre la instal·lació. 

 

Abans de començar la instal·lació de qualsevol unitat o equip, el Contractista Elèctric haurà de 

comprovar que els plans que s’utilitzaran estan al dia i corresponen a la més recent revisió i estan 

aprovats per la Propietat. 

No s'admetran en general enllaços o soldadures a peces o equips existents de la planta, estalvi amb 

autorització escrita per la Direcció Facultativa. 

Les eines i equips a utilitzar pel Contractista Elèctric en l'execució del treball seran de provada qualitat 

i la Direcció Facultativa fixarà la qualitat i/o tipus dels mateixos. 
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2.5.3.2. Tensions d’utilització. 

A les instal·lacions objecte d'aquest Projecte Constructiu s'ha plantejat que l'aportació de l'energia 

elèctrica necessària es farà a través de les xarxes de tensió següents:   

 Tensió Fases Freqüència 

Línia d'enllaç a xarxa existent 25 kV 3F 50 Hz 

Distribució en A.T. 25 kV 3F 50 Hz 

Distribució en B.T. 400V 3F+N+PE 50 Hz 

Distribució enllumenat 400 V 3F+N+PE  50 Hz 

Preses monofàsiques 230V F+N+PE 50 Hz 

 

2.5.3.3. Toleràncies de tensió i freqüència. 

Tots els equips elèctrics de corrent altern seran capaços de funcionar adequadament sota les següents 

variacions del sistema: 

 Tolerància de  tensió:      ±10% 

 Tolerància de freqüència:    ±5% 

 Tolerància de tensió i freqüència combinades:  ±10% 

 

 

2.5.3.4. Disseny i càlculs. 

El disseny de detall (a efectuar pel Contractista Elèctric), inclourà totes les observacions necessàries 

per a una comprensió completa de la instal·lació, incloent una descripció detallada de la mateixa amb 

definició exhaustiva dels materials i/o equips a ser utilitzats. 

Disseny i càlculs de distribució de força, enllumenat i terres, es sotmetran a l'aprovació de la Propietat 

i/o el seu Representant amb la primera edició del projecte constructiu. 

Per a una bona coordinació de la documentació que es generi, el Contractista Elèctric s'adaptarà en 

els formats dels plans, segells i numeració als criteris de la Propietat. 

Els diagrames unifilars mostraran totes les dimensions dels cables i sistemes de protecció dels circuits. 

En general, els plans inclouran la màxima informació, utilitzant símbols normalitzats i utilitzant 

llegendes per a aclariments. 
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2.5.3.5. Variació en l’especificació. 

Quan en aquesta especificació s'esmenta qualsevol marca o tipus d'equip particular, el Contractista 

Elèctric, després d'obtenir l'aprovació del Propietari i/o Representant, podrà modificar o canviar per 

una marca o tipus equivalent, quedant entès que el Contractista Elèctric serà responsable de 

qualsevol alteració i presentació de plans en els quals apareguin les esmentades alteracions dels 

equips o estructures; tot el cost que suposi la introducció dels esmentats canvis estarà inclòs en la 

seva proposta i no representarà cost addicional per a la Propietat sota cap concepte. 

Posat cas que l'especificació permeti al Contractista Elèctric l'elecció d'equip o material, en el moment 

de la proposta, haurà d'indicar el tipus d'equip o material que es proposa utilitzant i presentant plans 

complets i coordinats, en els que apareguin detalls prou amplis juntament de l'equip o material 

proposat o el que probablement pugui quedar afectat pel mateix. El cost de la preparació d'aquests 

plans coordinats es considerarà que queda cobert en la suma global de les obres. 

 

2.5.4. Material sense especificar 

Els materials no especificats hauran de ser nous i de primera qualitat entre els de la seva classe. 

Hauran de complir amb la norma espanyola corresponent, o a falta d'aquesta darrera les 

recomanacions del CeI. 

Les normes d'aquesta especificació deuran complir-se sempre. 

Els materials hauran de ser aprovats per la Propietat i/o el seu Representant abans de cursar-se cap 

comanda. 

 

2.5.4.1. Plaques de característiques i identificació 

Tot equip elèctric anirà clarament identificat per mitjà d'una placa de característiques metàl·lica 

inoxidable, fixada al mateix. El gravat serà negre sobre fons blanc. Les línies elèctriques s'identificaran 

mitjançant etiquetes de plàstic rígid que es subjectaran als cables cada 25 m i al seu pas per les caixes 

de registre; també s'identificaran degudament mitjançant plaques gravades indelebles, tots els 

circuits dels quadres, tant els d'entrada com de sortida. 

 

2.5.4.2. Pintura 

Als quadres metàl·lics, serà responsabilitat del Contractista Elèctric el tipus de tractament de la 

planxa, la protecció anticorrosiva i l'acabat amb pintura, incloent els petits treballs de reparació dels 

desperfectes que poguessin produir-se en el muntatge. 

Tots els tubs, penjats, suports, caixes d'unió i altres elements i equips estaran nets d'oli, gotes de 

soldadura o brutícia, abans de procedir al seu pintat. 

La pintura de quadres, armaris i equips elèctrics seguirà el codi de colors que estableixi la Propietat. 
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2.5.4.3. Fixació i ancoratge 

El treball inclourà les fixacions i ancoratges, tant normals com especials, on calguin per a una correcta 

instal·lació. 

Tots els suports estaran formats preferiblement per seccions d'acer canalitzades, utilitzant per al seu 

muntatge suports i altres peces apropiades. Sempre que sigui possible, s'utilitzaran elements de 

suport fets en fàbrica. 

 

2.5.5. Descripció de les obres i instal·lacions 

2.5.5.1. Condicions generals 

En l'abast del subministrament queden inclosos tots els treballs i serveis necessaris per portar a bon 

terme en el present projecte, entre els quals s'inclouen els que es relacionen a continuació amb 

caràcter descriptiu i no limitats:  

 Disseny i servei d’enginyeria en les oficines del Contractista elèctric, com plànols, manuals de 

control de qualitat, de manteniment, procediments de muntatge, proves, certificats de 

materials, informes de proves, especificacions tècniques, manuals d’operació, documentació 

final, etc. 

 Projecte i documentació per a les Administracions competents. 

 Càlculs. 

 Aprovisionament dels materials i equips especificats i relacionats al pressupost o equivalents 

en qualitat, equipament i preu, aprovats per la Direcció Facultativa corresponent. 

 Fabricació i construcció. 

 Proves a fàbrica. 

 Embalatge i transport. 

 Descarrega a obra. 

 Instal·lació a obra. 

 Muntatge. 

 Proves indicades a especificacions elèctriques. 

 Bancades metàl·liques, suports i perns d’ancoratge per a l’adequada instal·lació de tots els 

materials i equips. 

 Adequació del terreny per a emplaçar les casetes prefabricades dels centres de transformació 

 Muntatge de les casetes prefabricades amb destí a centres de transformació. 

 Connexionat i muntatge de les cel·les de A.T. 

 Connexionat i muntatge dels transformadors de potència 

 Connexionat i muntatge dels equips de comptatge en alta tensió 

 Connexionat i muntatge dels quadres generals de distribució i secundaris de força i 

enllumenat, així com realització completa de les instal·lacions d’enllumenat, força, xarxa de 

terres. 

 Proves de funcionament en buit i càrrega. 

 Posada en marxa. 
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 Lliurament de documentació final segons construït i dossier de proves. 

 Visat de projectes. 

 Equip d’eines adequades per al manteniment de la instal·lació. 

 Disseny i serveis d'enginyeria a les oficines del Contractista elèctric, com plans, manuals de 

control de qualitat, de manteniment, procediments de muntatge, proves, certificats de 

materials, informes de proves, especificacions tècniques, manuals d'operació, documentació 

final, etc. 

 Projecte i documentació per a les Administracions competents. 

 Càlculs. 

 Aprovisionament dels materials i equips especificats i relacionats al pressupost o equivalents 

en qualitat, equipament i preu, aprovats per la Direcció Facultativa corresponent. 

 Fabricació i construcció. 

 Proves a fàbrica. 

 Embalatge i transport. 

 Descàrrega a obra. 

 Instal·lació a obra. 

 Muntatge. 

 Proves indicades en especificacions elèctriques. 

 Bancades metàl·liques, suports i perns d'ancoratge per a l'adequada instal·lació de tots els 

materials i equips. 

 Adequació del terreny per emplaçar les casetes prefabricades dels centres de transformació. 

 Muntatge de les casetes prefabricades amb destinació a centres de transformació 

 Connexionat i muntatge de les cel·les de A.T. 

 Connexionat i muntatge dels transformadors de potència. 

 Connexionat i muntatge dels equips de comptatge d’alta tensió. 

 Connexionat i muntatge dels quadres generals de distribució i secundaris de força i 

enllumenat, així com realització completa de les instal·lacions d'enllumenat, força, xarxa de 

terres. 

 Proves de funcionament en buit i càrrega. 

 Posada en marxa. 

 Lliurament de documentació final segons construït i dossier de proves. 

 Visat de projectes. 

 Equip d'eines adequada per al manteniment de la instal·lació. 

 

2.5.5.2. Relació de les obres i instal·lacions incloses en aquest projecte 

Les obres i instal·lacions que s'inclouen en el present projecte són les definides a l’Annex 
corresponent. 
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2.5.6. Edificis prefabricats Centres de Transformació 

2.5.6.1. Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos per al nou C.T.: 

 L'edifici prefabricat, superfície de formigó, construcció monobloc, marca ORMAZABAL, model 

PFU- 5 o similar, que tindrà dimensions suficients per albergar el transformador de distribució 

que tingui assignat i les corresponents cel·les d’A.T. execució modular amb envoltant 

metàl·lic, així com el Quadre General de Baixa Tensió i subquadre de baixa tensió. 

 

2.5.6.2. Condicions generals 

Construcció monobloc. 

Sortida aire calent en la part superior dels pannells verticals, juntament amb la possibilitat de fluix 

forçat si és necessari, permet optimitzar la ventilació. 

Compartiment cables (arquetes) diàfan per permetre una major facilitat en el maneig dels mateixos. 

Entrades de cable semiperforades en el formigó per facilitar la curvatura del cable. 

Armadura d'acer. 

Estructura de formigó posada a terra. 

Recuperable. 

Dimensions de passadís d’acord amb el Reglament d’Alta Tensió MIE RAT 14 

Compliment de les característiques reflectides en la RU-1303 A. 

 

2.5.6.3. Condicions del procés d'execució 

Components de formigó armat fabricats en motlles que garanteixen una resistència característica de 

300 kg/m2 i una permeabilitat total. 

Omplert de motlles en massa vibrant. Curat al vapor de 12 hores que assegura un forjat sense 

contraccions diferenciades ni microfissures. 

Ferramentes i accessoris metàl·lics tractats adequadament contra la corrosió. 

Dimensió d'excavació aproximada: llarg 6,88m; ample 3,18m; profunditat 0,56m. 

Pintat” rugós acrílic en el formigó i “pintat” textura polemitzat en forn en els elements metàl·lics 

(portes i reixes). 

Porta frontissa per a accés de personal amb dimensions útils d'1,1m x 2,1m i abat 180º sobre la paret 

exterior. 
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Porta d’accés al transformador amb unes dimensions útils d'1,26m x 2,1m. 

S'inclou el subministrament i col·locació de la reixa de separació entre el recinte de cel·les d'alta 

tensió i el transformador, els bastidors, suports, elements de fixació i tot el petit material de 

comandament i connexionat necessari. 

 

2.5.6.3 Unitat i criteris d'amidament 

La unitat d'obra inclourà el transport, descàrrega de tot el material i muntatge del centre de 

transformació. Queden exclosos les següents partides per part de Ormazabal: 

Legalitzacions (Projecte i direcció d'obra). 

Qualsevol altra partida que no figuri expressament com inclosa en  pressupost corresponent a aquesta 

partida. 

 

2.5.6.4. Normativa de compliment obligatori 

Certificat de qualitat Unesa (amb l’aplicació de la Recomanació d’Unesa RU-1303 A). 

Norma Mv-101-1962 per a condicions de servei (màxima altitud sobre el nivell del mar 2.500m, vents 

fins a 144 km/h). 

Dimensions de passadís d’acord amb el Reglament d’Alta Tensió MIE RAT. 

 

2.5.7. Centre de Mesura i Conjunt de Mesura 

2.5.7.1. Definició 

En aquesta unitat d'obra s'inclou el conjunt de comptadors i elements de mesura per a 

subministraments d’A.T. així com el conjunt de mesura (armari) prefabricat destinat a allotjar als 

mateixos. 

 

2.5.7.2. Condicions generals 

Les unitats funcionals que constituiran aquests conjunts de mesura són: 

 Unitat funcional de comprovació (Regletes de verificació); 

 Unitat funcional de mesura (Comptadors principal i redundant); 

 Unitat funcional de telecomunicacions (Mòdem i protecció telefònica); 

 Unitat funcional d'alimentació i protecció. 
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Per evitar possibles condensacions d'humitat, els mòduls estaran dotats de ventilació interior, que es 

realitzarà de manera que no redueixi el grau de protecció establert. 

En la unitat funcional de mesura (principal i redundant), les tapes es fixaran a les caixes mitjançant 

frontisses rígides interiors situades entre la caixa, gruix de la que faran practicables per a tasques de 

verificació o lectura, els dispositius de visualització de les diferents funcions de mesura. 

El sistema de tancament de l'esmentada tapa serà mitjançant cargols manual aïllant i permetrà una 

vegada tancada, mantenir el grau de protecció assignat conjunt. 

La resta de mòduls que constitueixen les diferents unitats funcionals estaran proveïts de dispositius de 

tancament precintades. La connexió dels conductors al comptador es protegirà mitjançant cobrefils 

precintats. 

La entrada de cables al conjunt s'efectuarà mitjançant premsa estopa, cons o altres dispositius que no 

redueixin el grau de protecció establert. 

Aquests elements hauran de ser de material autoextinguible. 

 

2.5.7.3. Condicions del procés d'execució 

Els mòduls de doble aïllament que formen el conjunt de mesura se situaran a l'interior d'un armari. 

Per facilitar les tasques de lectura, verificació o manteniment, l'armari es situarà a peu de carrer, al 

límit entre les propietats públiques i privades, en lloc de trànsit general, de fàcil accés i amb 

permanent accessibilitat al personal de FECSA ENDESA. 

Serà de material termoplàstic homologat per la distribuïdora local (ENDESA DISTRIBUCIÓ), envoltant 

proporcionarà un grau de protecció mínim IP55 segons UNE 20324iIK10 segons UNE-EN 50102. 

Les dimensions mínimes de l'armari seran s1500x950x300 mm. 

El color de l'armari serà gris o blanc en qualsevol de les seves tonalitats, anirà proveït de teulada a 

nivell, pany JIS ref CFE de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta escamotejable. 

Les frontisses de la porta no seran accessibles des de l'exterior i la part inferior de la mateixa es 

trobarà a un mínim de 30 cm del terra. 

L'armari haurà de disposar de ventilació interna, per evitar condensacions. Els elements que 

proporcionen aquesta ventilació no podran reduir el grau de protecció establert. 

L'armari portarà en la seva part interior els ressaltis necessaris destinats a la fixació dels mòduls per a 

la ubicació del conjunt de mesura. 

L'entrada dels conductors s’efectuarà per la part inferior. 

L'armari disposarà d'una pressa de corrent de 3x400/230V protegida, en el cas que aquesta no 

existeixi a les proximitats del mateix. 
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Les parts metàl·liques de l'armari, si existissin, aniran connectades a terra de protecció del CT. 

 

2.5.7.4. Unitat i criteris d'amidament 

S'ajustarà a allò establert per FECSA-ENDESA per als conjunts de mesura per a instal·lacions d'AT 

inferiors a 36 kV d'ús general, clients TIPUS II. 

 

2.5.7.5. Normativa de compliment obligatori 

El conjunt de mesura estarà format per la unió de mòduls de material aïllant de classe tèrmica, com a 

mínim, segons UNE 21305, compliran tot la que sobre el particular s'indica en la norma UNE-EN 60439 

(Sèrie); tindrà les condicions de resistència al foc d'acord amb la norma UNE-EN 60695-2-1 (Sèrie). Les 

tapes seran de material transparent resistent a les radiacions UV. Una vegada instal·lat tindrà un grau 

de protecció IP43 segons UNE 20324iIK09 segons UNE-EN 50102. 

Els envoltant del armari proporcionarà un grau de protecció mínim IP55 segons UNE 20324iIK10 

segons UNE-EN 50102. 

 

2.5.8. Cel·les d’Alta Tensió 

2.5.8.1. Definició 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les cel·les a situar en el nou centre de transformació, tal com 

s'indica a continuació: 

 Conjunt de modulars amb envoltant metàl·lica, marca ORMAZABAL, model CGM-36L2 o 

similar, amb aïllament i cort en SF6, de 400 A, tensió de servei 25 kV, 50 Hz, que constituiran 

la taula de distribució en alta tensió el qual permetrà l'alimentació de xarxa, la maniobra i 

protecció del transformador emplaçat al centre de transformació. 

- Cel·les de protecció modular sota envoltant metàl·lica per a aparamenta marca 

Ormazabal, tipus CML-36L2 o similar, amb aïllament íntegre i cort en SF6, interruptor 

rotatiu III amb connexió-seccionament-posada a terra. Dimensions màximes 420 mm. 

d'ample per 1.800 mm. d'alt per 850 mm. de fons Sistema modular de Un=25kV, 

In=400A/20kA segons N/FECSA. Amb maneta manual. Inclou tres captadors capaços i 

tres borns de connexió. 

- Cel·les de protecció general modular sota envoltant metàl·lica marca Ormazabal, tipus 

CMP-V-36L2 o similar, amb interruptor automàtic, aïllament íntegre en SF6, 

seccionador trifàsic amb connexió-seccionament-posada a terra. Dimensions màximes 

600 mm d'ample per 1.800 mm d'alt per 850mm de fons i amb un pes de 248 kg. 

Interruptor trifàsic de cort en buit, Un=25kV, In=400A/20kA segons N/FECSA. Amb 

maneta manual. Inclou relé ekorRPG (3x50-51/50N-51N), 3TU 300/1A, cl.5P20, 3 

captadors capacitis i 3 bornas de connexió. 
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- Cel·la de mesura modular sota envoltant metàl·lica de 900 mm. d'ample per 1.800 

mm. d'alt per 1160 mm. de fons i amb un pes de 500 kg aprox., marca Ormazabal, 

model CMM-36L2 o similar, aïllament 36kV , sistema modular de Un=25kV, In=400A 

segons N/FECSA. Inclou 3TT 27.500/?3:110/?3 de 25VA en cl.0.5, 3TU x-2x/5A de 

10VA en cl.0.5S i pont d'interconnexió a cel·la núm. 4 de 3(1x150) mm2 Cu de 18/30 

kV. 

 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar que fos precís per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

2.5.8.2. Condicions generals 

Mòduls prefabricats monobloc sobre envoltant metàl·lica per a aparamenta, amb aïllament i cort en 

hexafluorur de sofre (SF6). 

Bastidor autoportant, capaç de suportar els esforços dinàmics de curtcircuit (20 kA/3 s). 

Membrana per a l'expansió de gasos situada en la part posterior que dirigeix els gasos cap enrere. 

Aparamenta en disposició horitzontal. 

Facilitat per a reposició de fusibles. 

Condicions de servei: 

 Pressió interna de servei a 20ºC. i 1.000 hPa: Aproximadament 1 bar absolut. 

 Temperatura ambient: +50 ºC. y -5 ºC (35 ºC Mitjana 24 hores). 

 

Envoltant del compartiment d’Alta Tensió: 

 Grau de protecció de la cuba de gas IP3X segons UNE-20.334. 

 Tubs portafusibles de resina, aïllats en SF6 i independents dintre seu. 

 

Grau de resistència a la immersió en aigua (RU6407): 

 Una eventual submersió. 

 

Temps de resistència (tr) contra arcs interns amb expansió de gasos per la membrana: 

 16 kA 1 segon  
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2.5.8.3. Condicions del procés d'execució 

Tanc compost per xapa d'acer inoxidable, hermètic al gas. Altiplà i caixa de comandament amb xapa 

galvanitzada. 

Panells frontals pintats a base de resina, tipus epoxy en pols amb posterior polimeritzat en forn i 

esquema serigrafiat. 

Embarrat principal construït a base de platina de coure electrolític dur, capaç de suportar una 

intensitat admissible de 20 kA/ 3s. 

Intensitat nominal permanent de 400 A. 

Embarrat col·lector de terra a base de platina de coure de 30 x 3 mm. al llarg de la cel·la segons 

recomanacions d'Unesa. 

Conjunt d'unió amb adaptadors elastomérics permeten continuïtat elèctrica i mecànica de l'enfangat 

entre diferents cel·les. 

Les característiques elèctriques hauran de ser: 

 

Les connexions dels cables procedents de l’exterior s’efectuen a través de pasatapes de 630 en 36 kV, 

en els quals s’acobla la borna (endollable o cargolable) instal·lada al cable. 

La connexió a aquests pasatapes es realitzarà mitjançant terminals amb pantalla equipotencial. 

Borns apantallats cargolades recomanades per a la posició de línia en 36 kV(630 A). 

 

TIPUS DE 

CEL·LA 

TENSIÓ 

ASIGNADA 

kV 

NIVELL D’AÏLLAMENT INTENSITAT 

  Tensió 

suportada a 

frec. indust. 1 

min. 

(kV) 

Tensió suportada 

a impulsos 

(cresta) 

(kV) 

Intensitat 

Nominal. 

(A) 

Intensitat 

admissible 

de curta 

durada 

(kA) 

Valor  de 

cresta de 

la intensitat 

admissible 

(kA) 

  A terra 

i 

entre 

fases. 

A dist. 

de 

secc. 

A terra i 

entre 

fases. 

A dist. 

de 

secc 

   

CGM36L2 36 70 80 170 195 400 20 50 
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CABLE MARCA TIPUS SECCIÓ(mm2) 

 ELASTIMOLD M-400TB 240 

SEC PIRELLI PMA-3-400/25AC 70-240 

  PMA-5-400/30AC 50-185 

 

Borns apantallats endollables recomanats per a la posició de protecció sortida a transformador. 

 

CABLE MARCA TIPUS SECCIÓ(mm2) 

SEC 
ELASTIMOLD M-400LR 240 

PIRELLI PMA-4-400/30 50-185 

 

Es disposaran els següents enclavaments per posició, segons normativa UNE-EN 60.298: 

 L'interruptor principal i la posada a terra mai podran connectar-se simultàniament. 

 Sempre ha de quedar garantit que per aconseguir l'accés al compartiment de cables, calgui 

connectar prèviament el seccionador de posada a terra. 

 El desmuntar el pannell frontal impedirà maniobra de l’aparamenta. Opcionalment aquest 

enclavament pot ser anul·lat per acció voluntària. 

 L'interruptor principal i el seccionador de posada a terra, permetran bloquejar la seva 

maniobra mitjançant cadenat, tant en obert com en tancat. 

 En les posicions de protecció amb interruptor automàtic, es donaran els següents 

enclavaments: 

 L'interruptor automàtic està connectat. El seccionador està connectat i no es pot maniobrar.  

 

Així mateix, no es pot connectar el seccionador de posada a terra. 

L'interruptor automàtic està desconnectat. El seccionador pot estar connectat o en posició obert. Si el 

seccionador està connectat es pot accionar sobre l'interruptor automàtic i no es pot accionar el 

seccionador de posada a terra. Si el seccionador està en posició obert, l'interruptor automàtic no pot 

maniobrar-se i el seccionador de posada a terra podria maniobrar-se. La posició interruptor automàtic 

obert i seccionador en posició obert és també el punt de partida per a la realització de l'operació de 

prova de la automàtic. 
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Per poder realitzar aquesta operació cal realitzar una simple maniobra de desenclavament. Aquesta 

operació no deu afectar a la regulació dels paràmetres de l'interruptor automàtic o del seu 

mecanisme de maniobra. 

Una vegada realitzades les proves de l'interruptor automàtic, mitjançant una altra simple operació de 

enclavament, es tornarà a reposar l'estat inicial de la cel·la amb interruptor automàtic. 

El seccionador de posada a terra està connectat. No pot accionar-se l'interruptor automàtic. 

Tant l'interruptor automàtic, el seccionador i el seccionador de posada a terra, podran ser dotats d'un 

dispositiu que permeti bloquejar la seva maniobra, tant en la posició d'obert com en la de tancat. 

Addicionalment es disposaran els enclavaments següents: 

 Per accedir a l'interior de la cel·la de mesura caldrà realitzar la següent seqüència 

d'operacions: Amb la clau alliberada al obrir l'element de cort de la cel·la posterior 

(interruptor o ruptofusible) s'accedeix a la posada a terra de la cel·la de automàtic. Per tancar 

la posada a terra de la cel·la de protecció general cal obrir en primer lloc el disjuntor i 

posteriorment el seccionador. Només llavors es pot, (a causa dels enclavaments que descriu la 

UNE-20.099), tancar la posada terra que al seu torn allibera la clau que permet l'accés a la 

cel·la de mesura. 

 Així mateix i per accedir al transformador de potència caldrà tancar prèviament la posada a 

terra de la cel·la que li dóna servei. Només d'aquesta forma és possible obtenir la clau d'accés. 

 

2.5.8.4. Unitat i criteris d'amidament 

La unitat d'obra inclourà el transport, descàrrega de tot el material i muntatge dels cel·les al interior 

del  centre de transformació. Queden exclosos les següents partides per part de Ormazabal: 

Projecte i direcció d'obra. 

Qualsevol altra partida que no figuri expressament com inclosa en  pressupost corresponent a aquesta 

partida. 

 

2.5.8.5. Normativa de compliment obligatori 

Hauran de complir amb les recomanacions internacionals CEI 60129,CEI 60298, 60265 juntament amb 

les recomanacions i normes espanyoles RU 6405A, RU 6407, UNE EN 60298, UNE 20100, UNE 20104, 

UNE 20135,  UNE EN 20334, M.I.E RAT. 
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2.5.9. Transformador 

2.5.9.1. Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 

- Un transformador de distribució trifàsic marca Cotradis o similar per al nou centre de 

transformació de 630 kVA, relació de transformació 25000/420, 50 Hz, aïllament 

amb oli mineral d'acord amb la norma UNE 21-320/5-IEC 296, refrigeració natural 

ONAN, grup de connexió Dyn11,color de la capa exterior blau verdós molt fosc del 

tipus 8010-B10G segons norma UNE 48103, proveït de: 

 

o Commutador de regulació maniobra sense tensió; 

o Pasatapes MT de porcellana; 

o Pasabarres BT de porcellana; 

o Dues terminals de terra; 

o Dispositiu d'omplert; 

o Placa de característiques; 

o Placa de seguretat i instruccions de servei; 

o Dues armelles d'elevació; 

o Quatre dispositius de arriostrament; 

o Quatre dispositius d'arrossegament; 

o Dispositiu per a allotjament de termòmetre.rodes per a transport i sondes de 

temperatura (una per fase). 

 

2.5.9.2. Condicions del procés d'execució 

L’execució d’aquesta unitat d’obra i per tant la implantació del transformador dins del centre de 

transformació anirà a càrrec d’Ormazabal. 

 

2.5.9.3. Unitat i criteris d'amidament 

La unitat d'obra inclourà el transport, descàrrega de tot el material i muntatge dels cel·les al interior 

del  centre de transformació. Queden exclosos les següents partides per part de Ormazabal: 

Projecte i direcció d'obra. 

Qualsevol altra partida que no figuri expressament com inclosa en pressupost corresponent a aquesta 

partida. 
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2.5.9.4. Normativa de compliment obligatori 

 

 El transformador haurà de complir amb els requisits establerts en les normes UNE 21.428, EN 

60076 i IEC 76. 

 

2.5.10. Xarxa de distribució A.T. a 25 kV 

2.5.10.1. Definició 

En aquesta unitat d’obra queda incloent des de la xarxa de distribució d’alta tensió fins al nou centre 

de transformació. 

 

2.5.10.2. Condicions del procés d'execució 

Línia d’alta tensió, composició 3x1x240 mm2 Al, 18/30 kV amb pantalla de Cu (50%) i armadura de fleix 

d’alumini, en instal·lació soterrada en rasa a una profunditat mínima de 0,8 m, discorrent al màxim 

segon el traçat dels vials i que alimentarà el nou centre de transformació. 

Ampliació CT2 existent davant la possible necessitat d'emplaçar una cel·la d'entrada i sortida de línia. 

Jaç de sorra garbellat, peses de ceràmica per a protecció mecànic i cinta indicadora de circuit d’alta 

tensió. 

Altre treball, maquinaria, material o element auxiliar que fora precís per la correcta i ràpida execució 

de aquesta unitat d’obra. 

 

2.5.10.3. Unitat i criteris d'amidament 

La unitat d'obra inclourà la realització de les rases necessàries i condicionament dels mateix per a la 

conducció de tres cables unipolars de 25kV i 240 mm2 de secció dels característiques reflectides 

anteriorment i amb un preu per metro establert en el corresponent quadre de preus. 

Qualsevol altra partida que no figuri expressament com inclosa en pressupost corresponent a aquesta 

partida. 

 

2.5.10.4. Normativa de compliment obligatori 

Es compliran les normatives del reglament d’Alta Tensió així com les normes particulars de la 

companyia distribuïdora de la zona (FECSA-ENDESA). 
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2.5.11. Quadre de Baixa Tensió 

2.5.11.1. Definició 

A aquesta unitat d’obra queden incloses: 

Quadre principal de distribució d’energia elèctrica de baixa tensió (Q.G.B.T), per a l’alimentació de les 

línies d’enllumenat, i força que es corresponen al àrea designada. S’inclou el subministrament dels 

bastidors, suports, elements de fixació i tot el petit material de comandament i connexionat necessari. 

Altre treball, maquinaria, material o element auxiliar que fora precís per a la correcta i ràpid execució 

de aquesta obra. 

 

2.5.11.2. Condicions generals 

Construcció 

Els quadres seran de “construcció funcional”, formant conjunts d’aparamenta els quals comprenen 

tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a la execució d’una única funció, per al qual 

estaran interconectades elèctricament. 

Els quadres estaran construïts amb xapa metàl·lica de 2mm electrozincada, revestiment de pintura 

termo-endurida a base de poliéster polimeritzat i pintura epoxi de color beige amb assecat al forn, 

que permet un acabat impecable i una excel·lent protecció contra la corrosió. 

El quadre podrà ser extensible tant en gros com en profunditat. 

L’accés a l’aparamenta es farà per la part davantera del quadre la qual estarà dotada de portes amb 

bisagres (tres punts de fixació) i portaran pany amb clau. L’accés dels cables per la part inferior del 

quadre es segellarà amb un producte ignífug. 

Serà de la firma Merlín Gerin tipus PRISMA o similar equivalent. 

 

Disseny dels quadres 

Es dissenyaran en funció de quatre paràmetres principals: 

 Equilibri tèrmic. 

 Capacitat dielèctrica. 

 Resistència als esforços electrodinàmics. 

 

Protecció contra agents externs 
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Terminació 

Per a garantir una eficaç resistència a la corrosió, l’estructura i els panells deuran estar correctament 

tractats i envernissats. 

El tractament de base de las xapes haurà de preveure el rentat, la fosfatització més pasivació per crom 

o l’electrotzincat estaran enbernitzats amb pintura termoendurida a base de resines epoxi barrejades 

amb resina poliéster, color final beige llis i semilúcid amb espessor mínim de 50 micres. 

 

Embarrats 

Les barres i els conductors hauran de dimensionar-se per a suportar les sol·licitacions tèrmiques i 

dinàmiques a la corrent nominal i de curtcircuit; les barres estaran fixades a la estructura per mig de 

suports aïllants i dotats de perforacions (amb forats de 10 mm. de diàmetre) en tota la seva longitud. 

Els suports estaran preparats per a rebre fins tres pletines per fase i la fixació serà tal que permesa 

eventuals modificacions futures. 

Les derivacions seran realitzades amb cable o fleix de coure, amb nivell de aïllament no inferior a 3 kV; 

en aquelles amb corrent nominal superior a 160 A, el connexionat serà en qualsevol cas amb fleix. 

Les barres hauran de tenir les fases identificades amb senyals autoadhesives, així com els cables; on 

estaran identificades mitjançant anells terminals de colors. 

 

Muntatge 

El muntatge del QGBT serà superficial amb entrada i sortida dels cables només per la part inferior del 

quadre i sent aquest totalment accessible per la part davantera.  

 

Aparamenta de Baixa Tensió 

Tota l’aparamenta de baixa tensió haurà de muntar-se subjecta des de l’interior dels armaris de que 

consta el quadre, quedant fixada sobre les plaques base o be en les guies o perfils que s’estimen 

necessaris, però deixant accessibles i mostrant en el frontal els elements d’ajust i maniobra de 

l’aparamenta que hauran de ser manipulats pel personal de servei. Els espais que encara hi son aniran 

tapats amb plaques de protecció degudament cargolades per evitar qualsevol contacte directe amb 

elements en tensió. Els aparells de mesura com voltímetres i amperímetres així com pilots de 

senyalització, etc., seran visibles des de l’exterior sense necessitat de obrir les portes.  

A l’arribada al quadre es disposarà un interruptor automàtic magnetotèrmic general de tall omnipolar 

d’intensitat nominal adequada segons el cas. 
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Aigües avall es coloraran interruptors automàtics magnetotèrmics de protecció dels subembarrats de 

distribució als diferents serveis. Les sortides que disposin de protecció diferencial estaran equipades 

d’interruptors magnetotèrmics i interruptor diferencial. 

Les instal·lacions de l’enllumenat públic s’ajustaran al disposat a les instruccions tècniques 

complementaries de baixa tensió ITC-BT-09 i ITC-BT-44.  

 

Característiques elèctriques dels quadres 

Les característiques elèctriques dels quadres hauran de ser: 

 

Circuits d’enllumenat i força 3x400 V ,50 Hz 

Tensió nominal d’aïllament 3.000 V 

Conductors de 3kV d’aïllament, amb les següents seccions: 

 4 mm² pels TI (transformadors de corrent) 

 1,5 mm² pels circuits de senyalització i TT (transformadors de tensió). 

 

L’embarrat del QGBT així com els embarrats dels subquadres han de suportar la corrent de curcircuit 

corresponent al poder de tall de l’interruptor magnetotérmic de capçalera disposat en ells. 

Cada conductor s’identificarà mitjançant un anell numerat corresponent al nombre de la regleta i de 

l’esquema funcional. Hauran d’estar identificats els conductors pels diversos serveis utilitzant 

conductors amb coberta distinta o posant en les extremitats anells colorats. 

Tots els cables que s’utilitzen pel cablejat intern seran unipolars flexibles (Classe 5) conductor de Cu 

aïllament d’etilens propilens reticular. 

 

Instruments de mesura 

Estaran preparats per a disposar-se en carril DIN o per a situar-se en superfície (portes, tapes, etc.). 

 

Compartimentació 

El Quadre General de baixa tensió haurà  de constar dels compartiments bàsics següents: 

 Compartiment del joc de barres principal. 

 Compartiment de borns. 
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 Compartiment d’aparamenta. 

 

 

Selectivitat 

La selecció dels calibres dels interruptors automàtics magnetotèrmics obeirà a criteris de selectivitat 

total, tant amperimètrica com cronomètrica. 

La selectivitat serà total entre aquells interruptors que portin subembarrats i les sortides que pengen 

dels mateix. Les corbes de disparo de tots els interruptors seran de tipus C d’acord amb la nova norma 

europea EN 60898. Les característiques de tots els interruptors, calibres, assaigs, etc., hauran d’estar 

d’acord amb la norma citada. 

 

Senyalització  

En la part superior de cada quadre es posarà un rètol de plàstic de fons blanc, amb lletres negres 

gravades amb el nom del quadre. 

Tots els aparells, be en el frontal o be a l’interior del quadre aniran identificats mitjançant plaques 

d’alumini negre de 0,5 mm de gros, gravades en blanc o de material plàstic de fons blanc amb lletres 

negres. 

El quadre disposarà d’una safata vertical en la cara interior de la porta on es disposarà un plànol amb 

el seu diagrama unifilar. 

 

2.5.11.3. Condicions del procés d'execució 

El quadre es disposarà en el lloc indicat als plans. La disposició del quadre en un lloc diferent a 

l’indicat, haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra. 

L’instal·lador haurà de realitzar els plans de muntatge i indicar als mateixos els forats d’accés 

necessaris i qualsevol altre instal·lació que com resultat d’algun canvi es vegi afectada. Aquestes 

instal·lacions hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 

Els quadres vindran equipats amb els seus aparells. Tots els materials, així com el seu muntatge i 

instal·lació compliran amb la normativa vigent. 

Per a transportar i disposar dels quadres s’utilitzaran elements de transport i eines apropiades. 

S’evitarà arrossegar els quadres per a la seva col·locació. En cas de que això no sigui possible, 

s’assegurarà que els quadres no pateixen cap deterioració. Es seguiran les recomanacions del 

fabricant, pel seu transport i muntatge. 
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L’anivellat dels quadres serà el requerit a fi de que els interruptors automàtics puguin inserir-se sense 

dificultat. 

Al llarg dels quadres es disposarà la barra de posada a terra, connectant a la mateixa totes les 

carcasses metàl·liques dels equips i les envolvents. Aquesta barra s’unirà a la xarxa de distribució de 

p.a.t. amb els elements apropiats de connexió. 

Quan els quadres, per la seva grandària, siguin enviats a Obra en més d’un conjunt, aquests 

s’ensamblaran tenint en conte l’alimentació i anivellació. Així mateix, els conjunts ensamblats han de 

seguir les instruccions del Fabricant, sobre tot en la unió dels embarrats i en el cablejat entre conjunts. 

Especial precaució haurà de tenir-se a la seqüència de fases i al marcat dels cables. 

En general, totes les obres i instal·lacions hauran de realitzar-se ajustant-se a les instruccions 

tècniques complementaries aprovades en el Reglament sobre condicions Tècniques y Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. 

Es responsabilitat del Contractista assegurar-se de que el personal realitza els treballs en base a les 

normes regulades en la Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball. 

2.5.11.4. Unitat i criteris d'amidament 

El quadre es mesurarà per conjunt totalment instal·lat, provat i en operació, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

Una vegada en obra es realitzaran les revisions, les proves i assaigs establerts per la Legislació vigent i 

aquells que consideri adequats la Direcció d’Obra. 

a) Repàs general de tota la instal·lació, recollint tots els possibles residus de la mateixa així com 

revisant el possible oblit d’alguna eines o material. 

b) Mesura de aïllament i timbrada tant del circuit principal com dels circuits auxiliars i de control. 

c) Mesura de rígida dielèctrica. 

d) Operació normal de tots els elements de curt. 

e) Mesures de tensió, factor de potencia, equilibri de fases. 

f) Introduir tensió de control i operar els elements de comandament. Verificació del reglatge 

dels relés de protecció i comprovar els circuits de tir. 

g) Mesura de la resistència dels elèctrodes de posada a terra  

 

Mentre s’efectuen aquest tipus de proves, com mesures de seguretat, es tomarà com a mínim les 

següents: 

a) Al donar tensió als quadres, despenjar la zona i posar senyals de perill per a evitar que 

persones alienes a la instal·lació accedeixin als mateixos. 

b) Una vegada introduïda tensió a algun quadre s’haurà de posar un cartell o senyal indicant-lo. 

c) "Quadre amb tensió” fins finalitzar les obres. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

96 
 

2.5.11.4. Normativa de compliment obligatori 

Compleixin els següents normes: UNE EN60439.1; CEI 439.1; NF EN 60439 y C15-100. 

El grau de protecció serà IP 437 (UNE 20324) per quadres generals de baixa tensió. 

Els assaigs i proves en fàbrica es regiran per la norma UNE 20.098 (IEC-439) i hauran de ser: 

a) Inspecció del cablejat i de funcionament elèctric, així com comprovació de marques i 

etiquetes. 

b) Assaigs dielètrics dels circuits principals i auxiliars, tret dels elements que per les seves 

característiques no puguin sotmetre a la tensió dels assaigs, tels com circuits electrònics. 

c) Verificació de les mesures de protecció i de la continuïtat elèctrica dels circuits de protecció. 

 

El Fabricant adjuntarà, als Plans i informació tècnica, els protocols dels assaigs i certificats de prova de 

curtcircuits tipus. 

 

2.5.12. Safates 

2.5.12.1. Definició 

A aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 Les safates del tipus reixeta, qualsevol que sigui la seva dimensió, totalment instal·lades i 

incloent ferrat i accessoris. 

 Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per la correcta i ràpida 

execució d’aquestes unitats d’obra. 

 

2.5.12.2. Condicions generals 

Les safates de reixeta estaran fabricades amb varetes rodones d’acer electrosoldat a tots els punts 

d’encreuament, galvanitzada al foc per immersió després de construïda. Els extrems dels varetes 

transversals estaran arrodonides (vorera de seguretat) amb el fi d’evitar danys a les cables i persones. 

La resistència de les safates serà tal que, amb suports de 1,5mm, no produeixin una fletxa superior a 

7,5mm. L’esmentada fletxa serà un component dels esforços de flexió longitudinals i transversals. 

Les carregues admissibles, amb suports a 1 m, seran els següents: 

 100 mm. de gruix x 62 mm. d’alt = 70 kg/m 

 200 mm. de gruix x 62 mm. d’alt = 70 kg/m mínim 

 300 mm. de gruix x 62 mm. d’alt = 65 kg/m mínim 

 450 mm. de gruix x 62 mm. d’alt = 57 kg/m mínim 

 600 mm. de gruix x 62 mm. d’alt = 36 kg/m mínim 
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La Direcció d’Obra comprovarà que les safates son de fabricant conegut, realitzant una inspecció 

visual per a comprovar que es tracta de material de nou ús. Les safates seran subministrades 

acompanyades dels documents que acreditin com a mínim els següents assaigs: 

 Assaig de reacció al foc; 

 Assaig de fil incandescent; 

 Assaig de dit incandescent; 

 Assaig de comportament enfront a agents químics (únicament en cas d’instal·lació en 

condicions especials); 

 Assaig del grau de protecció pel que han estat dissenyades. 

 

2.5.12.3. Condicions del procés d'execució 

Abans de la instal·lació de les safates, s’hauran de presentar per a la seva aprovació per la Direcció 

d’Obra, els plans necessaris per a definir correctament la situació i formació de tots els punts de 

suport de la safata, així com les peces especials que siguin necessàries. Les safates mai hauran d’estar 

ocupades en més d’un 80% de la seva capacitat. 

El traçat dels camins es definirà sempre seguint línies paral·leles als verticals i horitzontals, que limiten 

els locals on s’efectuen les instal·lacions. 

El traçat dels camins funcionals es realitzarà anant amb compta de que no existeixin interferències 

amb altres canalitzacions. 

Una vegada instal·lades les safates i abans de col·locar els cables, la Direcció d’Obra podrà demanar 

una prova de càrrega de les mateixes per seguretat. Per a admetre el pes d’acord a la capacitat de 

cada safata, les fletxes anteriorment indicades, podran arribar a valors superiors, encara que mai 

hauran de superar els 10 mm. 

Els enllaços de safata han d’estar separats dels suports més de 1/10 de la longitud o separació dels 

esmentats suports. 

Els safates es recolzaran a suports construïts amb perfils normalitzats i galvanitzats per immersió i 

seran amarrats als mateixos mitjançant cargols d’acer inoxidable i preses de fixació. No s’admetrà 

soldar les safates als suports. 

 

2.5.12.4. Unitat i criteris d'amidament 

Les safates es mesuraran per metre totalment instal·lat inclosa la part proporcional de ferrats de 

suspensió o fixació, cargols, accessoris de muntatge i peces especials que siguin precises. 

S’abonarà per metre instal·lat d’acord als preus establerts al Quadre de Preus. 
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2.5.12.5. Normativa de compliment obligatori 

Els establert sobre això pels reglaments electrotècnics vigents d'alta i baixa tensió. 

 

2.5.13. Canonades per canalització elèctrica 

2.5.13.1. Definició 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 Els tubs protectors de cables elèctrics incloent grapes, elements de fixació i ferrats i corbes si 

fos precís. 

 Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquestes unitats d’obra. 

 

2.5.13.2. Condicions generals 

Els materials per a la canalització elèctrica podrà ser: 

Tubs rígids o corrugats de plàstic: 

Material: Plàstic 

Comportament al foc:  Autoextinguible 

 No propagador de la flama 

 Tipus de protecció 7 segon UNE 20324 (3ª xifra 

característica) 

Temperatura de treball: - 5 º C  90 º C 

Diversos:  Resistent al impacte: > 2 Juls a -5ºC 

 Resistent la compressió: >320 Newton 

 Resistència a la corrosió 

 Rigidesa dielèctrica > de 2 kV. 

Normes:  UNE-EN 50267-2-2 

 UNE-EN 50086-2-2 i altres 

Tipus: BNR de Aiscan o similar 
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Tubs de PVC rígids soterrats: 

Material: Clorur de Polivinilo (PVC) 

Muntatge: Directament soterrat en cub de formigó 

Densitat: 1,4 g/cm3 

Resistència a la tracció: 500 kg/cm2 

Allargament al trencament: 80% 

Tensió de treball:  = 100 kg/cm2 

Mòdul d’elasticitat: 30.000kg/cm2 

Comportament al foc:  Inflamable 

 Autoextinguible 

Diversos:  Inalterabilitat als ambientes humits i corrosius 

 Resistència al contacte directe de greixos i olis. 

Normes: UNE 53.112 

Accessoris: Corbes, maneguis, colzes, taps i qualsevol altre accessori, tindrà les 

mateixes característiques tècniques que el tub 

 

En els tubs es lliuren certificats i proves que els tubs compleixen amb els següents requisits: 

 Tubs autoextinguibles i no propagadors de la flama; 

 Temperatura de treball – 40ºC a 140ºC 

 

2.5.13.3. Condicions del procés d'execució 

Tubs de plàstic 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 

horitzontals que limiten l'àrea on s'efectua la instal·lació. 

Els tubs s'uniran dintre seu mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat 

de la protecció i de les característiques elèctriques i tèrmiques que proporcionen als conductors. 

Les corbes dels tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els radis 

mínims de curvatura estaran d'acord amb la reglamentació. 

Els tubs aïllants rígids podran corbar-se en calent mitjançant processos i útils adequats, sense 

deformació del diàmetre efectiu del tub. 
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La Direcció d’Obra comprovarà que els conductes són de Fabricant conegut i a 3 rotllos triats a l'atzar 

comprovarà que no presenten desperfectes. Les toleràncies admeses al diàmetre interior dels tubs 

serà d'1,5 % en menys i 3 % en més, i del 10 % en el gruix de les parets. 

En general, per a la instal·lació i muntatge d'aquest tipus de tubs es seguiran totes les recomanacions 

indicades a la instrucció ITC-BT-20 i 21. 

Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial, es tindran en compte a més les següents 

prescripcions: 

 Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 

corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquesta serà, com a màxim, de 0,80 m per 

tubs rígids i de 0,60 m per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions a una i altra banda dels 

canvis de direcció i als enllaços i a la proximitat immediata de les entrades a caixes o aparells. 

 Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-los o 

usant els accessoris necessaris. 

 A alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 

extrems no seran superiors al 2% 

 És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 

2,5 m sobre el terra, per tal de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

 Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, deuran interrompre's els 

tubs, quedant els extrems del mateix separats dintre seu 5 cm, aproximadament, i 

empalmant-se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima 

de 20 cm. 

 

Tubs de PVC soterrats 

Les dimensions mínimes de les rases per a vuit conductes de diàmetre de 160 mm seran les següents: 

 Profunditat del llit:     0.80 m 

 Profunditat mínima fins a la clau del tub:  0.44 m 

 Amplada:      0.80 m 

 

El farcit s’efectuarà amb les següents capes en sentit ascendent: 

 15 cm de sorra fina 

 25 cm de tot-ú artificial 

 Capa plàstica d’avís 

 Farcit amb productes sobrants de l’excavació, degudament compactades. 
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Cal parar atenció a que l’acoblament entre els tubs quedi perfecte, de tal manera que a les juntes no 

pugui entrar aigua, terra o fang. 

Els tubs es col·locaran completament nets per dins, i durant l'obra s’anirà amb compte de que no 

entrin matèries estranyes en els mateixos, per a la qual cosa, es taponaran els extrems lliures amb 

draps o paper. 

Els canvis de direcció importants es realitzaran mitjançant arquetes de registre i en els trams rectes es 

situarà una cada 30 m com a màxim. Les esmentades arquetes seran de foneria, de manera quadrada 

i tindran unes dimensions d'1 m x 1 m. 

Els canvis de direcció es realitzaran amb elements adequats i respectant les radis de curvatura 

apropiats. 

Abans del tapat dels mateixos, es procedirà a la seva inspecció per la Direcció d’Obra. 

Per a l'encreuament dels tubs amb altres serveis, paral·lelismes, proximitat amb vies de ferrocarril i 

altres consideracions, es mantindran les distàncies i es compliran les recomanacions indicades en el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El tapat de les rases dels tubs es realitzarà de manera que els 10 o 15 primers centímetres sigui sorra 

seleccionada procedent de l'excavació, que estarà lliure de pedres. La resta serà sorra procedent de 

l'excavació, que serà compactada amb maquinària apropiada. 

Els encreuaments de calçada es realitzaran d'acord als Plans de detall, muntant-se els tubs amb una 

pendent no inferior al 3 per 1.000. 

Als encreuaments amb altres canalitzacions elèctriques o d'una altra naturalesa (aigua, gas, etc) o a on 

s'indiqui als plànols, els tubs s'envoltaran d'una capa de formigó en massa amb un gruix mínim de 7 

cm. La longitud del tub formigonat serà, com a mínim d'1 metre a cada costat de la canalització 

existent, la distància entre aquesta i la paret exterior dels tubs ha de ser de 15 centímetres almenys. 

Al formigonat dels tubs s’anirà amb compte especialment per impedir l'entrada de beurades de 

ciment dins d'ells, sent aconsellable omplir les juntes amb un producte asfàltic. 

 

2.5.13.4. Unitat i criteris d'amidament 

Els tubs es mesuraran per metres d’obra totalment instal·lada, incloent grapes, realització de corbes, 

enllaços i connexions a caixes. 

L’abonament es realitzarà segons els preus establerts al Quadre de Preus. 

 

2.5.13.5. Normativa de compliment obligatori 

UNE-EN 50267-2-2, UNE-EN 50086-2-2, UNE 53.112 
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En general, per a la instal·lació i muntatge d'aquest tipus de tubs es seguiran totes les recomanacions 

indicades a la instrucció ITC-BT-20 i 21. 

 

2.5.14. Cables de baixa tensió 

2.5.14.1.Definició 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 Els diferents tipus de cables de baixa tensió, qualsevol que sigui la seva secció i tipus, incloent 

elements accessoris d’enllaç i connexió. 

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquestes unitats d’obra. 

 

2.5.14.2. Condicions generals 

A tots el cables el conductor serà de coure. 

Els cables compliran amb el següents requisits: 

 tensió de servei nominal   400/230 V, 50 Hz 

 

Tensió nominal cables: 

 Força i enllumenat     0,6/1 kV 

 

Dimensionat dels cables 

Per a la secció del cable adequat a cada càrrega s’usarà el més desfavorable dels següents criteris: 

 Intensitat admissible: 

Es tindran en compte els valors nominals donats en el Reglament electrotècnic per a Baixa 

Tensió corresponents a cada cable i segon les condicions d’instal·lació, aplicant els factors de 

reducció donats per les normes UNE corresponents a cada tipus. 

Com intensitat del càlcul es considerarà en general la pròpia de cada càrrega. 

 Caiguda de tensió en servei: 

Es considerarà de manera tal que als borns de cada càrrega hagi tensió suficient per a la 

correcta operació de la mateixa: podran prendre's com màximes les següents caigudes de 

tensió (per sota de la tensió nominal) a plena càrrega: 
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  A taules de distribució pantalans i il·luminació 2-2.5 % 

  Enllumenat fluorescent . 1%. 

De manera que no es sobrepassi una caiguda de tensió en enllumenat del 3% i en força 6.5%. 

Resistència en cas de curtcircuits 

Els cables hauran de resistir les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques durant un curtcircuit. 

El dimensionat dels cables s'efectuarà tenint en compte el màxim nivell de curtcircuit de l'alimentació 

i el temps d’aclarida de la falta pels sistemes de protecció. 

 

Identificació dels conductors 

 Cinc conductors (3F+N+PE) BT: 

 Fase "R" ................. Negre 

 Fase "S" ................. Marró 

 Fase "T" ................. Gris 

 Neutre ................... Blau clar 

 Conductor de protecció .. Groc - Verd 

 Quatre conductors (3F+PEN) BT: 

 Fase "R" ................. Negre 

 Fase "S" ................. Marró 

 Fase "T" ................. Gris 

 Protecció .............. Groc - Verd 

 Tres conductors (F+N+PE) BT: 

 Fase ..................... Negre 

 Neutre ................... Blau clar 

 Conductor de protecció .. Groc - Verd 

 

Criteris d’utilització 

 Cables d’energia: 
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E1- Cables resistents al foc per alimentar els sistemes crítics davant d’un incendi (enllumenat 

emergència CT). 

 E2- Cables no propagadors de l’incendi per a les restants alimentacions. 

 E3-Cables aptes per a emplaçaments en llit marí. 

Especificacions: 

E1- Cables de B.T.- Zero halògens (UNE-20431) 

Tensió d’aïllament: 0,6/1kV 

Tipus d’aïllament: Goma especial HEPR amb barrera de cinta de Mica. Fibra de Vidre 

faixat cinta Poliester. 

Tipus de coberta: Material termoestable especial, lliure de halògens i sense pràctica 

emissió de fums tòxics i corrosius. 

Formació del conductor: Coure recuit i estanyat, Classe 5, UNE-21022 

Normes:  Elèctriques i dimensionals UNE-21123 (IEC-502).  

 Resistència al foc UNE-20431 (IEC-331).  

 Sense pràctica emissió de fums ASTM E-662-79, y KATP K-

20, UNE-21172 y BS-6724. 

 Exempt de gasos tòxics i corrosius NF-C-20454 y RATP-K-

20, NFC-20453. 

 

E2- Cables de B.T. - Zero halògens (UNE-20432) 

Tensió d’aïllament: 0,6/1kV 

Tipus d’aïllament: HEPR ignífug 

Tipus de coberta: Material termoestable especial, lliure d’halògens i sense pràctica 

emissió de fums tòxics i corrosius. 

Material: Coure 

Formació del cable: Unipolar 

Formació del conductor:  No propagador de l’incendi  UNE-20432-3C (IEC-332-3), 

NFC-32070 

 Sense pràctica emissió de fums ASTM-E-662-79, RATP-K-

20, UNE-21172 i BS-6724. 

 Exempt de gasos tòxics i corrosius NFC-20453. 
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E3- Cables de B.T. –Bupreno H07RN-F 

Tensió d’aïllament: 0,6/1kV 

Tipus d’aïllament: Aïllament de goma EPR (etileno-propileno)HEPR ignífug 

Tipus de coberta: Material termoestable tipus EM2 segon HD 22.4 de color negre. 

Material: Coure electrolìtic nu. 

Formació del cable: Unipolar 

Normes:  Norma constructiva HD 22.4, IEC 60245, UNE 21027-4. 

 No propagació de la flama UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-

1,NFC 32070-C2. 

 Flexibilitat del conductor Clase 5, segons UNE 21022 (IEC 

60228). 

 

2.5.14.3. Condicions del procés d'execució 

Els cables s'enviaran a obra en bobines normalitzades. Les bobines estaran degudament protegides 

amb dolguis. La càrrega i descàrrega de les bobines ha de fer-se amb sistemes adequats d'elevació. En 

cas d'estar mancat d'aquests i per a bobines de poc pes, pot improvisar-se una rampa. 

No deuen fer-se rodar les bobines una llarga tirada, i per a prolongats emmagatzematges es procurarà 

que quedin defensades de l'acció directa del sol i de la pluja. 

En el cas d'existir dolguis de protecció trencades durant el transport, s'inspeccionarà a consciència el 

cable per comprovar que no ha patit dany. 

Per estendre una bobina de cable, aquesta s'elevarà mitjançant eix i gats que la permetin girar 

lliurement i deu preveure's un sistema de frenada que eviti que, per inèrcia, s'embali la bobina en el 

seu gir i lliuri més cable del precís. 

Per treure les dolguis, l'eina que s'utilitzi s'aplicarà tan sol en els laterals de la bobina. Els danys 

causats a un cable per una eina tallant al treure les dolguis pel centre acostumen a ser importants i 

poc visibles. 

En les operacions d'estès, i d'una forma particular en corbes i redreçar, no és convenient efectuar 

treballs d'instal·lació de cables quan les temperatures del cable i de l'ambient són inferiors a 0ºC. En 

cas que això sigui necessari deuran utilitzar-se tècniques especials, com per exemple, mantenir el 

cable a un ambient temperat i ultimar les operacions d'estès abans que la temperatura del cable 

descendeixi per sota del límit assenyalat. 

Per a l'estès, el cable deurà desenrotllar-se per la part superior de la bobina, evitant que es produeixin 

curvatures massa pronunciades per irregularitats en el tir. 
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Durant les operacions d'estès, el radi de curvatura dels cables no serà inferior al recomanat pel 

fabricant i per la norma UNE, i en cap cas inferior a 10 vegades el seu diàmetre. Els cables no podran 

enrotllar-se amb diàmetres més petits que el de la capa inferior assentada sobre bobina de fàbrica. 

S'evitarà el fregament del cable amb arestes i amb el propi terreny, utilitzant rodets metàl·lics o de 

fusta per facilitar el recorregut i reduir l'esforç. 

Estalvi en el cas d'efectuar el tir per la corda conductora, l'esforç deurà repartir-se al llarg del cable 

sense concentrar excessivament al seu extrem. 

Els esforços de tracció no deuen aplicar-se als revestiments de protecció, sinó als conductors de 

coure, recomanant-se que les sol·licitacions no superin els 6 kg. per mm2 de secció del conductor per 

a cables unipolars. 

Mai es deixarà el cable durant l'estès per a forçar-lo i cenyir-lo a les corbes del trajecte. 

No es permetran enllaços en els cables. 

L'aïllament dels cables seran els reglamentaris d'acord amb la tensió elèctrica del sistema al qual 

pertanyen. 

Els cables tindran una tensió d'aïllament 0,6/1 kV. 

Per les característiques de la instal·lació tots els cables seran unipolars. No s'admetran en principi 

cables multipolars. 

Els cables de les lluminàries d'emergència i senyalització per al CT aniran canalitzats per tubs 

independents estant separats de la resta de canalitzacions. 

Les seccions dels cables estan definides a l'annex de càlculs d’instal·lacions elèctriques. Als cables 

estesos sota tub, la secció total dels cables no superarà el 40% de la secció útil del tub. 

Els cables s'identificaran de manera indeleble a l’origen i destí, amb indicació del circuit, així com les 

venes de cada conductor amb la seva referència, sent també d'aplicació dins dels quadres elèctrics. 

En les safates els cables s'identificaran amb senyalitzadors indelebles indicant el circuit, cada 25 m. 

com a màxim. 

El muntatge dels cables complirà amb les normes indicades en Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió Instrucció ITC-BT-20, normes UNE i CEI. 

2.5.14.4. Unitat i criteris d'amidament 

Tots els cables es subministraran connectats als dos extrems i amb els materials auxiliars necessaris 

pel seu correcte muntatge i utilització. 

Els cables elèctrics es mesuraran per metro lineal, totalment instal·lat, incloent tots els accessoris de 

fixació i muntatge inclosa la senyalització dels mateixos. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

107 
 

Els cables s'abonaran, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
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2.5.14.5. Normativa de compliment obligatori 

Tots els cables compliran amb les normes Espanyoles que els siguin aplicables, incloses les UNE 21022 

i 21.123 (CEI-502), així com el Reglament electrotècnic de B.T. i legislació complementària actualitzats. 

El muntatge dels cables complirà amb les normes indicades en Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió Instrucció ITC-BT-20, normes UNE i CEI. 

Amb la lliura en obra dels cables es facilitaran els protocols de proves dels assaigs realitzats en fàbrica, 

sense admetre l'inici de l'estès fins que no hagin estat lliurats els esmentats protocols. 

La recepció i assaigs dels cables es realitzarà segons les indicacions de les següents normatives: 

 Reglament Electrotèctic de Baixa i Alta Tensió. 

 Normes UNE i CEI que siguin d’aplicació. 

 Normes Tecnològiquescas de l’Edificació. 

 

En concret, en la recepció de cables en fàbrica es realitzaran sobre una remesa triada a l'atzar, els 

següents assaigs de comportament enfront del foc: 

 No propagació de l’incendi segons UNE 20.432-3 

 Resistència al foc segons UNE 20.431 

 

2.5.15. Xarxa de Terres 

2.5.15.1. Definició 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 Tots els sistemes de posada a terra, incloent conductors, connectors, etc. 

 Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpid 

execució d’aquestes unitats d’obra. 

 

2.5.15.2. Condicions generals 

Cada centre de transformació disposarà d'una xarxa de posada a terra formada per l'elèctrode de 

posada a terra, un cable d'enllaç aïllat i soterrat i una instal·lació de cable nu dins del local. La xarxa de 

posada a terra serà única. L'elèctrode es dimensionarà de manera que el valor de resistència de terra 

sigui tal que, en cas de defecte a terra, qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte 

superiors a l'admissible indicat per la MIE RAT 13. Es posaran a terra tots els equips i altres masses 

metàl·liques no conductors de corrent (envoltants metàl·liques, safates, estructures metàl·liques) 

susceptibles d'entrar en contacte de manera fortuïta amb algun conductor actiu. 
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Una segona xarxa amb característiques idèntiques però separada i independent de la primera, es 

disposarà per al neutre de secundari de transformador formant una xarxa de posada a terra de servei 

més protecció de BT, pel que tindrem un règim de neutre TN-C-S en baixa tensió. 

Els elèctrodes de posada a terra de protecció del CT i de servei més protecció de BT hauran d'estar 

distanciats almenys 15 metres. 

Les dues xarxes disposaran el més a prop possible del punt on el cable d'enllaç passa a la superfície, 

d'una caixa de seccionament amb uns ponts que permetin l'aïllament elèctric de l'elèctrode de posada 

a terra i facilitin d'aquesta forma la seva comprovació periòdica. 

Els conductors de protecció que acompanyin les línies de baixa tensió que surtin del centre de 

transformació, disposaran d'una envoltant aïllant i de protecció de color groc/verd i característiques 

elèctriques iguals a les dels conductors actius. La resta de masses metàl·liques, safates, etc. es posaran 

a terra mitjançant cable de coure nu de 25 mm2 de secció. 

A continuació es relacionen de manera resumida, alguns materials i equipament a utilitzar, per 

realitzar la distribució aèria de la xarxa de terres. Aquesta relació no intenta limitar l'ús de qualsevol 

altre ítem, que no es trobi indicat i calgui per poder realitzar l'esmentat muntatge i complir amb 

aquest Plec de Condicions Tècniques. 

 

Cable de coure 

Cable nu de coure electrolític del tipus definit en la norma UNE 20.003, semidur formació corda, classe 

2 i cable aïllat de coure. 

 

Elèctrode per a posada a terra de protecció CT 

Malla de terra d'uns 20 m2 soterrada a 0,8 m, estarà formada per una retícula d'1,6 m x 2,5 m 

aproximadament, i és realitzarà amb un conductor de coure nu de 13,82mm de diàmetre, equivalent a 

una secció de 150 mm2. 

Elèctrode per a posada a terra de servei CT i protecció BT 

Malla de terra d'uns 0,25 m2, soterrada a 0,8m, formada per una retícula de 0,25 m x 0,25 m 

aproximadament i és realitzarà amb conductor de coure un de secció igual a la major entre els 

seccions dels conductors de terra conduïts pel curtcircuit de baixa tensió. 

 

Soldadura 

Serà soldadura aluminotérmica d'alta temperatura de fusió i alta resistència a la corrosió galvanica, 

tipus CADWELL, així com tots els accessoris necessaris, com ara motlle, cartutx, mànec de motlle, 

raspall, dresgreixador, etc. 
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Per realitzar aquest treball se seguirà el Procediment del Contractista, el qual, prèviament a ser 

utilitzat, serà analitzat, comentat i aprovat per la Direcció d'Obra. 

 

Tubs de PVC 

Tub de PVC de paret gruixuda. 

 

Ponts de prova 

Material de coure cadmiat fixat sobre suport de material aïllant i cargols de llautó cadmiat, integrat en 

caixa per a fixació mural, referència Hazemayer o equivalent en preu i qualitat. 

 

Arqueta per a elèctrodes de posada a terra 

Cos i tapa de foneria. Les arquetes estaran allunyades de 15 a 20 m una d'una altra. 

 

Distribuïdors 

Platina de coure electrolític de característiques segons norma UNE 20.003, mecanitzada i tractada 

contra la corrosió mitjançant cadmiat electrolític de gruix mínim 10 micres, aplicat després del 

mecanitzat, fixada a la paret de l'edifici, equipada amb 6 grapes aptes cadascuna per a dos cables de 

50 i/o 25 mm2. Les grapes aniran proveïdes de cargols d'acer electrogalvanizat i seran d'aliatge rica a 

coure. 

 

Cargols 

Cargols d'acer electrogalvanizat, amb les seves femelles hexagonals i volanderes planes de seguretat. 

 

Terminals 

Terminal de compressió de coure electrolític compliran la norma UNE 20.003, i podran ser de 

qualsevol de les firmes AUXIME, KLK, SIMEL o equivalent en preu i qualitat. 
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Grapes 

Grapes d'aliatge rica a coure de qualsevol de les firmes SIMEL, KLK, CRONIL o equivalent en preu i 

qualitat. 

 

2.5.15.3. Condicions del procés d'execució 

En cada centre de transformació, els equips elèctrics amb envoltant metàl·lica, safates, tubs, 

armadures, pantalles, etc., tant de A.T. com de B.T. es connectaran a la xarxa de posada terra de les 

masses metàl·liques; un segon elèctrode independent i aïllat 15 metres de l'elèctrode de posada a 

terra de protecció del CT, com mínim, d'aquell servirà per posar a terra el neutre del transformador 

juntament amb la terra de protecció de BT. Les línies de sortida no estaran proveïdes del conductor de 

protecció (aquesta funció la realitzarà el conductor de neutre), atès que s'establirà distribució TN-C-S. 

Els cables de A.T. tindran la pantalla posada a terra en un extrem però mai en els dos. 

Es realitzaran les proves i assaigs establerts per la Legislació vigent i aquells que consideri pertinents la 

Direcció d’Obra. 

 

2.5.15.4. Unitat i criteris d'amidament 

La Xarxa de Terres es mesurarà per unitats d'obra totalment instal·lades, incloent tots els accessoris o 

elements necessaris. 

La Xarxa de Terres s'abonarà segons els preus establerts al Quadre de Preus per a aquest sistema. 

 

2.5.15.5. Normativa de compliment obligatori 

La Xarxa de Terres complirà amb el Reglament electrotècnic de A.T, MIE RAT, el reglament de baixa 

tensió amb els seus instruccions complementaries ITC-BT, així com legislació complementària 

actualitzat. 

 

2.5.16. Aparells d’enllumenat 

2.5.16.1. Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

Les lluminàries amb els llums i equips d'encès electrònic de reconegut prestigi, totalment cablejades, 

provades i els elements d'ancoratge. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquestes unitats d'obra. 
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Les lluminàries afectades en aquest punt seran totes les indicades en els diferents documents del 

projecte. La definició de les mateixes s'indica amb la referència del fabricant. 

S'entén que es podrà considerar un altre fabricant diferent sempre que es mantinguin les 

característiques fonamentals que defineixen l'aparell de referència. Per a qualsevol canvi de 

lluminàries caldrà l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

 

2.5.16.2. Condicions generals 

Lluminàries muntatge en superfície per a llums de 100 W 

 Tindran les característiques següents: 

 Carcassa realitzada en polipropilè amb càrrega mineral; 

 Reflector d'alumini analitzat; 

 Difusor injectat en PMMA reforçat a l'impacte; 

 Equipat amb llums de 100 W; 

 Grau de protecció IP-54 classe I; 

 Portabombetes de porcellana, rosca E-40; 

 Placa portaequips realitzada en xapa d'acer galvanitzat; 

 Suport lluminària de foneria d'alumini; 

 Tancaments realitzats en foneria d'alumini; 

 Sistemes de guies laterals de acer inox, amb límit de seguretat; 

 Junta d'estanqueitat de neoprè; 

 Pasamurs realitzat en cautxú. 

 Bàcul o columna de foneria resistent l’ambient salí. 

 

 

Lluminària Centre Transformació muntatge en sostre per a fluorescent de 36 W 

Tindrà les característiques següents: 

 Dos lluminàries, marca Philips, estanques per a llum TL-D. 

 Carcassa realitzada en poliester reforçat amb fibra de vidre; 

 Difusor acrílic; 

 Equipat amb fluorescent de 36 W; 

 Grau de protecció IP-66; 

 Fixació del difusor a la carcassa sense clips; 

 Dos ancoratges d'acer inoxidable per a fixació al sostre. 
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Lluminaria emergència Centre de Transformació muntatge en sostre per a fluorescent de 6 W 

Tindran les característiques següents: 

 Dues llums d'emergència, marca Daisalux, model Sèrie Nova, estanques; 

 Pilot testimoni per a càrrega per led incandescent; 

 Autonomia 1 hora; 

 Equipat amb llum de 6 W; 

 Difusor pla moleteat; 

 Aïllament elèctric Classe II 

 Grau de protecció IP-44; 

 Tensió alimentació 230 V, 50 Hz; 

 Dos ancoratges d'acer inoxidable per a fixació en sostre o paret. 

 

2.5.16.3. Condicions del procés d'execució 

Les lluminàries aniran col·locades on s'indiqui en els plans, prenent-se aquesta posició com 

orientativa, ajustant-se la posició exacta d'acord als càlculs luminotècnics definitius realitzats amb les 

lluminàries seleccionades, que hauran d'haver estat comprovades per la Direcció d’Obra de l'Obra. 

Les lluminàries seran subministrades amb tots els seus elements connexionats, muntats i degudament 

provats. 

Les lluminàries aniran sustentades sobre el tipus de suport que s'indiqui en el projecte o el que 

aconselli el fabricant. La fixació als suports ha de ser realitzada amb els materials auxiliars adequats, 

de manera que quedin instal·lats amb la inclinació prevista. Qualsevol que sigui el sistema de fixació 

utilitzat, els projectes quedaran rígidament subjectes de manera que no puguin girar o oscil·lar. 

Quan les lluminàries hagin de ser mecanitzades per al seu muntatge, es realitzaran les operacions i 

s'utilitzaran els elements auxiliars necessaris de manera que es mantingui el grau de protecció original 

de disseny. 

Les lluminàries es posaran a terra a través d'un conductor de protecció que es connectarà a la seva 

presa de terra corresponent la qual haurà d'estar degudament senyalitzada (posada a terra de 

protecció de BT). 

Tots els receptors d'enllumenat hauran de complir la instrucció ITC-BT-09 i ITC-BT-44. Per a la seva 

instal·lació es seguiran, en general, les indicacions de les mateixes. 

Les connexions dels cables es realitzarà mitjançant borns de capacitat adequada a les seccions dels 

cables a instal·lar; quan hagi diversos circuits a connectar, instal·laran caixes de derivació i connexió 

diferents del circuit. 

La recepció de materials d'aquest capítol es farà comprovant que compleixen les condicions 

funcionals de qualitat fixades a les NTE, al Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i a les 
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corresponents normes o disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial o si no n'hi ha les 

normes UNE indicades en la NTE-IEI/1975: “Instal·lacions d'electricitat: enllumenat exterior”. 

Es comprovarà que les lluminàries lliurades corresponen a les indicades en els plans o annexos, i en el 

cas que fossin diferents comptarà amb l'aprovació de la Direcció d’Obra de l'Obra. 

El tipus d'assaigs a realitzar així com el nombre dels mateixos i les condicions de no - acceptació 

automàtica, seran els fixats en la norma tecnològica citada anteriorment. 

La Direcció d’Obra podrà sotmetre a les proves que consideri oportunes qualsevol element o part de 

la lluminària, per al qual el contractista haurà de posar a la seva disposició el personal que calgui. 

Igualment, podrà exigir proves emeses per laboratoris competents on s'indiquin les característiques 

dels assaigs. 

A les dades fixades pel contractista de la Direcció d’Obra, s'inclouran les característiques fotométricas 

obtingudes a un laboratori oficial i la puresa de l'alumini utilitzat en la fabricació dels reflectors si són 

d'aquest material. 

Les llums hauran de ser d'un fabricant de primera línia, Philips principalment (Daisalux per a les 

d'emergència), quedant Osram com a alternativa. En cas contrari, hauran de ser equivalents a les 

anteriors. Sotmetre's als següents assaigs i mesures o bé, si no n'hi ha, disposar de còpia dels 

certificats del fabricant que garanteixin les seves característiques: 

 Mesura de consum de la llum. 

 Mesura de flux lluminós inicial. 

 Assaig de durada per determinar la vida mitjana. 

 Assaig de depreciació, mesurant el fluix lluminós emès al final de la vida útil indicada pel 

fabricant. 

 

Per realitzar els assaigs i mesures es prendran, com a mínim, 10 llums considerant com a resultat dels 

mateixos la mitjana dels diferents valors obtinguts. 

Per tal que no calgui assajar les característiques elèctriques de funcionament de l'equip d'encès, el 

contractista lliurarà a la Direcció d’Obra els assaigs d'aprovació i homologació dels equips 

subministrats i signats pel fabricant. 

S'inclouran en aquest document els elements de l'equip com reactància, condensadors, relés de 

commutació i qualsevol altre material. En cas de no complir-se el requisit, la Direcció d’Obra podrà 

demanar al contractista que, pel seu compte, realitzi a l'equip d'encès quantes proves es considerin 

necessàries. 

Finalment, es procedirà a realitzar les mesures d'il·luminació mitjana i el factor d'uniformitat els quals 

estaran d'acord amb els valors de disseny del projecte. 
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Les lluminàries seran subministrades amb tots els seus elements connexionats i amb certificat 

d'origen Industrial que acrediti el compliment de les seves característiques, normes i disposicions. 

 

2.5.16.4. Unitat i criteris d'amidament 

Les lluminàries i projectors es mesuraran per unitat totalment instal·lada, incloent llums, equips de 

encès, cablejat, elements d’ancoratges, etc.. 

Les lluminàries i projectors s’abonaran segons les preus unitaris establerts en el Quadre de Preus per a 

cada tipus de lluminària. 

 

2.5.16.5. Normativa de compliment obligatori 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les corresponents normes o disposicions vigents relatives a 

fabricació i control industrial o si no n'hi ha les normes UNE indicades en la NTE-IEI/1975: 

“Instal·lacions d'electricitat: enllumenat exterior”. 

Tots els receptors d'enllumenat hauran de complir la instrucció ITC-BT-09 i ITC-BT-44.  

 

2.5.17. Torretes Distribució Energia  

2.5.17.1. Definició 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

 Les torretes per a distribució d'energia elèctrica seran tipus Gewiss o similar, amb grua de 

protecció IP 56, totalment muntades i cablejades, amb les preses de corrent previstes segons 

la seva ubicació (tipus d'amarratge), amb els sistemes de protecció magnetotèrmics i 

diferencials necessaris indicats a l'annex de càlculs, kit d'il·luminació compost per balisa d'11 

W, clau de seguretat i placa de fixació en formigó. 

 Les parts metàl·liques seran d'acer inoxidable i totes les torretes disposaran de guies 

antifricció per als cables. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquestes unitats d'obra. 

 

Les torretes afectades en aquest punt seran totes les indicades en els diferents documents del 

projecte. La definició de les mateixes s'indica amb la referència del fabricant, Gewiss. 

S'entén que es podrà considerar un altre fabricant diferent sempre que es mantinguin les 

característiques fonamentals que defineixen l'aparell de referència. Per a qualsevol canvi de torretes 

caldrà l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
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2.5.17.2. Condicions generals 

La recepció de materials d'aquest capítol inclourà la lliura dels certificats oportuns per part del 

subministrador-fabricant i es farà comprovant que compleixen les condicions funcionals de qualitat 

fixades en el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i en les corresponents normes o disposicions 

vigents relatives a fabricació i control industrial: 

 

 Terminals de distribució seran conformes a la norma EN 60439-1; 

 Les torretes de distribució compliran amb les regles del sistema Constructiu Preestablert i 

certificats AS (Aparell de Sèrie); 

 Grau de protecció IP 56 per als terminals; 

 Resistència a l'impacte a temperatura ambient (codi IK) IK 10 per a les caixes i IK 09 per als 

components instal·lats. 

 Resistència a la calor intensa i al foc: 

- 70ºC termopressió amb bola; 

- 650ºC prova de fil incandescent per a parts passives; 

- 850ºC prova de fil incandescent per a parts actives. 

 

Es comprovarà que les torretes lliurades corresponen a les indicades en el present plec, plans o 

annexos, i en el cas que fossin diferents comptarà amb l'aprovació de la Direcció d’Obra de l'Obra. 

El Enginyer Director podrà sotmetre a les proves que consideri oportunes qualsevol element o part de 

la torreta, per a la qual el contractista haurà de posar a la seva disposició el personal que calgui. 

Igualment, podrà exigir proves emeses per laboratoris competents on s'indiquin les característiques 

dels assaigs. 

En les dades fixades pel contractista de la Direcció d’Obra, s'inclourà el comportament enfront dels 

agents químics i atmosfèrics així com les seves resistències a l'impacte ( norma de referència EN 

50298). 

Les torretes hauran de ser d'un fabricant de primera línia, Gewiss o similar. En cas contrari, hauran de 

ser equivalents a les anteriors. 

Les torretes seran subministrades amb tots els seus elements connexionats i amb certificat d'origen 

industrial que acrediti el compliment de les seves característiques, normes i disposicions. 

 

2.5.17.3. Condicions del procés d'execució 

Les torretes aniran col·locades en els pantalans on s'indiqui als plans, prenent-se aquesta posició com 

orientativa, ajustant-se la posició exacta d'acord als càlculs elèctrics definitius realitzats amb les 

torretes seleccionades, que hauran d'haver estat comprovades per la Direcció d’Obra de l'Obra.  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

117 
 

Les torretes seran subministrades amb tots els seus elements connexionats, muntats i degudament 

provats. 

Les torretes aniran sustentades sobre el tipus de suport que s'indiqui en el projecte o el que aconselli 

el fabricant. La fixació als suports es realitzarà amb els materials auxiliars adequats, de manera que 

quedin instal·lats amb la inclinació prevista. Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat, els 

projectes quedaran rígidament subjectes de manera que no puguin girar ni oscil·lar. 

 

Les torretes es posaran a terra a través d'un conductor de protecció que es connectarà a la seva presa 

de terra corresponent la qual haurà d'estar degudament senyalitzada (posada a terra de protecció de 

BT). 

Totes les bases de preses de corrent de les torretes hauran de complir la instrucció ITC-BT-42 així com 

allò establert en la norma UNE-EN 60309. 

Les connexions dels cables es realitzarà mitjançant borns de capacitat adequada a la seccions dels 

cables a instal·lar; quan hagi diversos circuits a connectar, instal·laran caixes de derivació i connexió 

diferents del circuit. 

 

2.5.17.4. Unitat i criteris d'amidament 

Les torretes de distribució d’energia es mesuraran per unitat totalment instal·lada, incloent cablejat, 

interruptors automàtics i diferencials, balisa d'il·luminació, clau de seguretat i placa de fixació en 

formigó. 

Les torretes s'abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus per a cada tipus de 

torreta. 

 

2.5.17.5. Normativa de compliment obligatori 

Totes les bases de preses de corrent de les torretes hauran de complir la instrucció ITC-BT-42 així com 

allò establert en la norma UNE-EN 60309. 

Comportament enfront dels agents químics i atmosfèrics així com les seves resistències a l'impacte ( 

norma de referència EN 50298). 

Terminals de distribució conformes a la norma EN 60439-1. 

 

2.5.18. Materials diversos 

2.5.18.1. Definició 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 
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- Les bases d'endolls incloent elements de fixació i ferraments. 

- Les caixes de registre i derivació. 

- Les premsaestopes. 

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

execució d'aquestes unitats d'obra. 
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2.5.18.2. Condicions generals 

Bases d’endoll 

Designació: Bases d’endoll bipolar (2P+T) 

Material: Baquelita 

Intensitat nominal: 16A 

Tensió nominal: 230 V 

Contactes: De plata d’alt poder de ruptura 

Muntatge:  Superficial 

Caixa de mecanismes: En material plàstic, amb cons d’entrada i tapes protectores. 

Grau de protecció: IP54 

Normes : UNE 20.315 

Model: Simon 44o similar. 

 

Caixes de registre i derivació de plàstic 

Les caixes de registre i derivació tindran les mateixes característiques tècniques constructives i el 

mateix comportament enfront del foc que els tubs del tipus HFT. 

Les dimensions seran de: 

 105 x 105 x 64 mm 

 200 x 150 x 85 mm 

 300 x 200 x 125 mm 

 

Premsaestopes 

Per a totes aquelles connexions de cables de B.T. no instal·lats en tubs, no especificades en els 

apartats anteriors d'aquest document, aquestes es realitzaran amb premsaestopa metàl·liques de 

doble tancament per a cables armats i de simple tancament per a cables sense armar. Grau de 

protecció IP 55. El tipus de rosca serà preferentment Pg. 
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2.5.18.3. Condicions del procés d'execució 

Les bases d'endoll s'instal·laran a la paret, dins dels Centres de Transformació. 

Les caixes de registre i derivació es col·locaran adossades a murs i parets, a una altura no inferior a 2 

m sobre el nivell del terra, estalvi on s'indiqui el contrari. S'utilitzaran elements de fixació SPLIT i tacs i 

cargols. 

Qualsevol canvi de situació d'aquests elements haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

L'entrada de tubs es realitzarà amb racores adequats, plaques d'adaptació o roscades directament, 

garantint el grau de protecció de l'equip d'element al qual es connecten. 

L'entrada de conductors es realitzarà mitjançant premsaestopa adequat al tipus de cable, garantint el 

grau de protecció de l'equip o element al qual es connecta. 

La recepció dels materials i/o equips d'aquest epígraf, es farà comprovant que compleixen les 

condicions funcionals i de qualitat fixades a la NTE, al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a les 

corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial, o, si no n'hi ha, 

les normes UNE indicades a la NTE-IEB/1974: "Instal·lacions d'electricitat: baixa tensió". 

Quan el material o equip arribi a Obra amb Certificat d'Origen Industrial que acrediti el compliment de 

les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 

El tipus d'assaigs a realitzar així com el nombre dels mateixos i les condicions de no acceptació 

automàtica, seran els fixats en la NTE-IEB/1974: "Instal·lacions d'Electricitat: Baixa Tensió". 

 

2.5.18.4. Unitat i criteris d'amidament 

Les preses de corrent i caixes de derivació es mesuraran per unitats d'obra totalment instal·lada, 

incloent tots els accessoris necessaris i ferramentes de fixació, si calguessin. 

L'abonament es realitzarà segons els preus establerts al Quadre de Preus. 

 

2.5.18.5. Normativa de compliment obligatori 

UNE 20.315 per a bases d’endolls i en general reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

2.5.19. Documentació, informació tècnica, legalització i visat de projectes 

El Contractista està obligat a lliurar a la PROPIETAT tres exemplars d'informació tècnica de la 

instal·lació efectuada. 

Aquesta informació contindrà: 
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a) Memòria descriptiva del desenvolupament de les instal·lacions. 

b) Protocols de les proves efectuades. 

c) Plans detallats “as built” de la instal·lació, mostrant les canalitzacions i cables utilitzats, així 

com els plans i detalls de la instal·lació dels quadres elèctrics, projectors, lluminàries i preses 

de corrent. 

 

Projecte legalitzat, visat i aprovat per organismes competents, així com certificat que l'obra ha estat 

realitzada segons projecte aprovat. 
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2.6. Xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram 

2.6.1. Hidrant 

2.6.1.1. Definició 

Hidrant sota nivell de terra amb pericó, per a xarxa de hidrants, segons UNE 23407, DN 110, DN63 i 

DN50 amb cos de fosa dúctil, ràcord de sortida d´alumini de 110, 60 i 50 mm respectivament en funció 

de la zona del port. 

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

Hidrants soterrats en pericó: 

 Fixació del conjunt al fons del pericó. 

 Connexió a la xarxa d'alimentació. 

 

2.6.1.2. Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida en els plànols de Projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 

Direcció d’Obra. 

Toleràncies d'instal·lació 

 Posició:  ± 30 mm 

 Aplomat:  <= 5 mm 

 

Hidrants soterrats en pericó 

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 

sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la 

seva partida d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

 

2.6.1.3. Condicions del procés d'execució 

Al començament de les obres, el Contractista proposarà el procés d’instal·lació de la xarxa 

d’abastament que haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra.  
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2.6.1.4. Unitat i criteris d'amidament 

Els hidrants i les vàlvules s’amidaran i s’abonaran per unitat instal·lada. Aquestes unitats inclouen el 

subministrament, el transport, la instal·lació i la mà d’obra necessària per a la completa execució de la 

unitat. 

 

2.6.1.5. Normativa de compliment obligatori 

NBE-CPI-1996 Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre pel que s’aprova la Norma Bàsica de la Edificació 

NBE-CPI 96: Condicions de protecció contra incendis dels edificis. 

RIPI 1993 Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis. 

 

2.6.2. Excavació de rases 

2.6.2.1. Definició 

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

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

 Preparació de la zona de treball. 

 Situació dels punts topogràfics. 

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

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

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

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

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

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 

la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 

abocador autoritzat(en cas de materials inadequats o sobrants). 

 La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d'obra. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 Excavació en terreny classificat 

 Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

2.6.2.2. Condicions del procés d'execució 

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

referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, o en el seu defecte fixades per 

la Direcció d’Obra.  

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament a la Direcció d’Obra per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

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

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o 

no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta es xamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la Direcció d’Obra, prescindir de l'estrebada 

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

Direcció d’Obra assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

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

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

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

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (± 5 cm) en el cas de 

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

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop la 

Direcció d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
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El Contractista informarà a la Direcció d’Obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 

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

necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de la Direcció d’Obra 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que la Direcció d’Obra ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

 

2.6.2.3. Unitat i criteris d'amidament 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3) mesurat sobre plànols de 

Projecte. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 

dins de l'amidament teòric. 

Les riostres i els fonaments es formigonaran contra el terreny. L'abonament del formigó de fonaments 

i riostres serà el teòric segons plànols, no sent abonables els excessos. En cas que s'encofrés, 

l'encofrat no serà d'abonament. 

En aquesta unitat s’inclou l’excavació de rases per a canalitzacions de serveis, tal com electricitat, 

comunicacions, vigilància, xarxa contra incendis i control d’accessos.  

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 

càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 

Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador per la Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

El preu considerat és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació.  

 

2.6.2.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 

esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 
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21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 

9.10). 

Reial decret 863/1985, de 2 d’abril “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”. 

Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d’abril de 1986) i de 16 d’abril de 1990 (BOE 30 d’abril de 

1990) ITC MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera” 

 

2.6.3. Pericons 

2.6.3.1. Definició 

Tant per a la xarxa d’abastament d’aigua com per a la de clavegueram s’utilitzaran pericons de pas 

amb tapa registrable de 52x52 cm i fondària variable, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, 

arrebossada amb morter mixt, elaborat a l’obra amb formigonera i lliscada interiorment. 

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

 Preparació del llit amb sorra compactada 

 Col·locació de la solera de maons calats 

 Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

 Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista en els plànols de Projecte o en el seu 

defecte a la indicada per la Direcció d’Obra. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

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

paviment. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

 Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

 Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
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2.6.3.2. Condicions del procés d'execució 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. 

 

2.6.3.3. Unitat i criteris d'amidament 

Els pericons s’amidaran i s’abonaran per unitat instal·lada. Aquestes unitats inclouen el 

subministrament dels materials, el transport, la instal·lació i la mà d’obra necessària per a la completa 

execució de la unitat. 

 

2.6.3.4. Normativa de compliment obligatori 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de desembre, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE). 

 

2.6.4. Bastiments de base i tapa o reixa 

2.6.4.1. Definició 

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil). 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc. 

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). i UNE 41-301. 

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar-les càrregues de trànsit, d'acord amb els 

assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. Ambdues 

peces han de ser planes. 

Les dimensions dels intervals de les reixes depenen de l’orientació de l’eix longitudinal en relació amb 

la direcció del trànsit i són els especificats a la UNE 41-300 (EN 124). 

La tapa o reixa, i el bastiment han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions: 

 EN 124 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

128 
 

 UNE 41-301 

 La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4 

 El nom o sigles del fabricant 

 Referència, marca o certificació, si la té 

- Referència a la norma UNE 41-301. 

 

Especificacions: 

Profunditat d’encastament (UNE 41-300)   50 mm 

Franquícia total entre tapa o reixa i bastiment   2 mm 

  4 mm 

Massa superficial   200 kg/m2  

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica UNE 36-111   18 kg/mm2  

Duresa Brinell (UNE EN ISO 6506/1)   155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments   10% 

Contingut de fòsfor   0,15% 

Contingut de sofre   0,14% 

 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 

 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg 

de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 

Pas útil   60 cm 

 

Toleràncies: 

Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)  ± 2 mm 

Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament  Nul. 

 

2.6.4.2. Condicions del procés d'execució 

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



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

129 
 

 Comprovació de la superfície de recolzament 

 Col·locació del morter d'anivellament 

 Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el 

trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

 Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

 

2.6.4.3. Unitat i criteris d'amidament 

Els bastiments i tapes s’amidaran i s’abonaran per unitat instal·lada. Aquestes unitats inclouen el 

subministrament, el transport, la instal·lació i la mà d’obra necessària per a la completa execució de la 

unitat. 

 

2.6.4.4. Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques generals 

per a obres de carreteres i ponts. 
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PG 3/75 MOD 6 Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articules 

del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments. 

 

2.6.5. Tubs de polietilè de densitat alta 

2.6.5.1. Definició 

Tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm, de 63 mm i 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 

pressió per a transport i distribució de fluids en abastament i sanejament per gravetat, amb unions 

soldades o connectat a pressió amb maniguet i junta d’estanqueitat. 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 

de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 

nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub no ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Les peces especials seran del mateix material que els tubs. 

Cada tub ha de portar marcades, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 Referència del material 

 Diàmetre nominal 

 Referència normativa 

 Identificació del fabricant 

 Mes/any de fabricació 

 Número de control. 

 

Característiques tècniques i mecàniques: 

Característiques Mètode Unitat Valors 

Densitat ISO 4451 g/cm3 0,93;  0,965 

Fum negre ISO 6964 % 2,0 - 2,5 

Carrega de deformació elàstica ISO 527 N/mm2  20 

Carrega de ruptura ISO 527 N/mm2  25 
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Dilatació fins ruptura ISO 527 N/mm2  600 

Mod. Elasticitat a tracció ISO 527 N/mm2  1000 

Índex de fluïdesa ISO 1133 g/10 min. 0,3 - 1,6 

Duresa Shore D ISO 868   48 

Coef. de dilatació DIN 53752 ºC-1 1,9*10-4 

Temp. reblaniment VICAT ISO 306 º C  123 

Conductivitat tèrmica ASTM D 4351 Kcal/mhºC 0,13 

Rigidesa dielectrica ASTM D 149 Kv/mm  18 - 22 

Resiliéncia IZOD ISO 180 J/m  180 

Estabilitat tèrmica EN 728 min.  20 

Resistència pressió interna EN 921 h  165 

 

Rigidesa circumferencial mínima de 4000 N/m2 

Diàmetres: 

Extern (mm) Intern (mm) 

110 92 

125 106 

160 140 

200 180 

250 218 

315 271 

400 343 

500 427 

630 535 

800 678 
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1000 851 

1200 1050 

 

Estabilitat als agents atmosfèrics: es garantirà l’estabilitat del polietilè davant a l’exposició dels raigs 

ultravioletes de la llum solar. 

 

S’exigirà fitxa tècnica dels tubs subministrats a l’obra, on quedin reflectides totes les característiques 

tècniques exigides en els plànols, en el Projecte i per la Direcció d’Obra. 

 

2.6.5.2. Condicions del procés d’execució 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 

d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de 

la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

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

servei fins a 45°C. 

 Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 45°C. 

 Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport d’aigües residuals a temperatures fins a 

40°C. 

 

S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

 Peces en forma de T per a derivacions 

 Peces en forma de colze per a canvis de direcció 

 Peces per a reduccions de diàmetre. 

 

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

 Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

 Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
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 Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.) 

 Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.). 

 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

 Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

 Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 

 

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

 Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

 Replanteig de la conducció 

 Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

 Execució de totes les unions necessàries 

 Neteja de la canonada 

 Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida en els plànols del Projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 

Direcció d’Obra. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 

terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 

fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
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Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 

adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 

brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

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

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

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

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a 

alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 

hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

Polietilè 

 Densitat alta Densitat baixa i mijana 

A 0oC  50xDn  40xDn 

A 20oC  20xDn  15xDn 

 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

Col·locació superficial 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 

del sostre. 
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Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 

tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora 

del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar 

dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 

ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

 Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

 Tub polietilè densitat baixa: 

DN Trams Trams 

(mm) Verticals Horitzontals 

 (mm) (mm) 

16 310 240 

20 390 300 

25 490 375 

32 630 480 

40 730 570 

50 820 630 

63 910 700 

 

Col·locació soterrada 

Abans de baixar els elements a la rasa la Direcció d’Obra ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en els plànols. En cas contrari cal avisar la Direcció 

d’Obra. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
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Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 

a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 

junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt 

hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que 

envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

 Polietilè extruït: >= 5 cm 

 Polietilè reticulat: >= 10 cm 

 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

 Polietilè extruït: >= 60 cm 

 Polietilè reticulat: >= 50 cm 

 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 

dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 

(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

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

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

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 

el seu plec de condicions. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves 

de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
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Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que 

els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

 

2.6.5.3. Unitat i criteris d'amidament 

Els tubs de polietilè de densitat alta es mesuren i s’abonen per m (metre lineal) de llargària instal·lada, 

amidada sobre plànols, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. S’inclouen les peces i 

accessoris necessaris. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 

especials per col·locar. 

2.6.5.4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

2.6.6. Canaletes 

2.6.6.1. Definició 

La xarxa d’abastament d’aigua inclou la construcció de canaletes de formigó in situ, per a la formació 

del caixejat per al pas de serveis.  

 

2.6.6.2. Condicions del procés d’execució 

L’execució d’aquestes canaletes consistirà en la col·locació d’un encofrat de fusta i el posterior 

formigonat del perímetre. Es disposarà una tapa de fusta de 0,2 m d’amplada al llarg de tota 

l’alineació de canaleta. 

El formigó emprat serà el mateix que l’utilitzat en la formació de la biga de coronació del cantell del 

moll, és a dir, HM-30/B/20/I+Qb. Les dimensions exactes i el procés constructius, seran fixades pels 

plànols del Projecte i per la Direcció d’Obra. 

 

2.6.6.3. Unitat i criteris d’amidament 

La formació de la canaleta, perímetre de formigó, es mesurarà i s’abonarà per metre lineal de 

canaleta. La tapa superior de fusta de la canaleta també es mesurarà i s’abonarà per metre lineal, 

però en una unitat d’obra independent. 

 

2.6.6.4. Normativa de compliment obligatori 

Instrucció de Formigó Estructural, en la seva última versió actualitzada i aprovada i d’ara endavant 

denominada EHE, aprovada pel Reial Decret 2661/1998 d’11 de Desembre de 1998. 
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2.6.7. Vàlvules 

2.6.7.1. Definició 

La xarxa d’abastament d’aigua inclou la col·locació de vàlvules d’esfera manuals amb brides, de 

diàmetre nominal 40 mm, de 10 bar de PN, de plàstic. 

 

2.6.7.2. Condicions del procés d’execució 

El subministrament i la instal·lació de les vàlvules ho realitzarà la casa subministradora, complint el 

certificat de garantia de l’empresa. En cas de defectes o mal funcionament, serà la mateixa empresa la 

que haurà de reposar els elements fins a obtenir el correcte funcionament. En cas que la instal·lació la 

faci el Contractista, haurà de complir el criteri fixat per la Direcció d’Obra. 

2.6.7.3. Unitat i criteris d’amidament 

Les vàlvules es mesuraran per unitat totalment instal·lada, incloent subministrament i col·locació. 

Les vàlvules s'abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus per a cada tipus de 

vàlvula. 

 

2.6.7.4. Normativa de compliment obligatori 

S’aplicaran les normatives requerides per a l’ús destinat. 

 

2.6.8. Bomba d’impulsió 

2.6.8.1. Definició 

Es disposarà una estació de bombeig de tipus estacionària composta per una bomba submergible 

tipus flygt cp 3045.180 amb corba 53-252-00-4264 o similar, amb un motor de 0.8 kw de potència en 

l’eix per a un cabal de 3 l/s a una altura manomètrica de 6m , proveïda amb 10 m de cable elèctric 

especial submergible, sòcol de fosa ancorat a la base del pou, tubs guia d’acer galvanitzat i cadena 

d’elevació de 4 mm en acer inoxidable.  

La Direcció d’Obra podrà variar les característiques de l’equip de bombeig si així ho creu convenient.  

 

2.6.8.2. Condicions del procés d’execució 

L’equip de bombeig serà instal·lat per l’empresa subministradora, complint el certificat de garantia 

emès per la mateixa. En cas que no funcionés correctament serà la mateixa empresa que haurà de 

reposar i/o reinstal·lar l’equip. 

En cas que fos instal·lada pel Contractista, haurà de seguir les especificacions fixades per la Direcció 

d’Obra, realitzant les proves requerides per la normativa vigent. 

 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

139 
 

2.6.8.3. Unitat i criteris d’amidament 

L’equip de bombeig s’abonarà per unitat subministrada i completament instal·lada i provada, incloent 

qualsevol operació necessària per a acabar la unitat totalment. 

 

2.6.9. Pou de registre prefabricat 

2.6.9.1. Definició 

Pous de registre circular de formigó en massa, armat o amb fibra d’acer i amb juntes elàstiques pel 

seu ús en instal·lacions de conduccions de drenatge o sanejament. 

 

2.6.9.2. Condicions generals 

Els mòduls compliran les següents condicions. 

 

Acabat 

La superfície dels mòduls no presentarà danys que poguessin influir negativament en el seu 

comportament estructural, estanqueïtat i durabilitat. 

Es poden admetre bombolles o oquedats amb unes dimensions que no superin els 15 mm de 

diàmetre i 6 mm de profunditat. 

Les seccions extremes dels mòduls que constitueixen la junta no han de tenir irregularitats que afectin 

negativament a l’estanqueïtat. 

S’admetran fissures de retracció o tèrmiques amb una amplada màxima de 0,15 mm, així com 

elements de formigó armat sotmesos a proves de fissuració remanents de fins 0,15 mm d’amplada, 

sempre i quan es comprovi que no afecten a la resistència o estanqueïtat del mòdul. Abans de 

mesurar les fissures es podrà humitejar l’element durant 24 h. 

Les reparacions i repassos seran admissibles, sempre que el producte final compleixi tots els requisits 

exigits en aquest norma. 

 

Característiques geomètriques 

Els diàmetres interiors, espessors de paret, longitud i geometria del perfil de la unió hauran d’estar 

definits en la documentació del fabricant. 

 

Dimensions 

Els elements hauran de complir amb les dimensions fixades pels documents del fabricant. 
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Gruixos 

Els elements hauran de complir amb les dimensions fixades pels documents del fabricant. 

 

Alçades 

El fabricant haurà d’especificar les dimensions dels diferents mòduls en el seu document de fabricació. 

 

 

Connexió. Tubs curts 

En els mòduls base on s’incorpori fermament encastat els trams de tub per a la seva connexió amb els 

tubs de la xarxa, la longitud d’aquests tubs curts de connexió serà com a màxim igual al gruix de la 

paret de la base més la meitat del diàmetre nominal del tub amb un màxim de 500 mm mesurat des 

de la paret exterior del pou; en el cas dels tubs mascle es podrà incrementar la longitud de dit extrem 

mascle. 

 
Cubetes hidràuliques 

Si el mòdul base és subministrat amb les cubetes hidràuliques incorporades, el pendent superior de 

les mateixes cap a l’acanaladura haurà de ser com a mínim del 5%, i d’acord a l’estipulat en els 

documents de fabricació. L’alçada de les cubetes des del fons de l’acanaladura serà: 

 Tipus A. El menor valor del diàmetre nominal del tub de sortida o 400 mm. 

 Tipus B. La meitat del diàmetre nominal del tub de major diàmetre que incideixi en el pou. 

 

 
Relació de diàmetres entre mòduls base i tubs incidents 

S’estableix la següent relació de diàmetres màxims dels tubs incidents en funció del diàmetre nominal 

del mòdul base, de forma que es garanteixi un mínim de 250 mm d’amplada en les cunetes 

hidràuliques. 

 

Diàmetre nominal del 

mòdul base 

Diàmetre nominal màxim 

dels tubs incidents DN 

màx. 

800 300 

1.000 500 

1.200 600 
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1.500 1.000 

1.800 1.200 

 

Aquests diàmetres màxims de tubs incidents hauran de reduir-se en el cas de que així ho exigeixi la 

disposició geomètrica adequada de la junta d’unió entre tub i pou. 

Per a diàmetres de tub incidents superiors a DN 1.200 s’haurà de recórrer a solucions de bases in situ 

o bases inserides en tubs segons disseny del fabricant. 

 

 

 

Toleràncies dimensionals 

Toleràncies en dimensions internes 

La tolerància de la dimensió interna (DN) dels mòduls haurà de ser: 

 + (2 + 0,01 DN) mm amb un límit de +15 mm 

 

Toleràncies en gruix de paret 

Cap gruix de paret serà inferior al 95% de les dimensions establertes en els documents de fabricació 

que a l’hora hauran de complir amb els gruixos mínims establerts. 

Cap mesura individual haurà d’ultrapassar aquesta tolerància. 

 

Toleràncies en alçada útil 

La tolerància en relació a l’alçada útil en les mesures individuals preses hauran de ser el major dels 

següents valors: 

 + 1,5% del valor establert en els documents de fabricació. 

 + 10 mm. 

 

Toleràncies en els perfils de junta 

Cada perfil de junta i les seves toleràncies haurà de subjectar-se a les dimensions establertes en els 

documents de fabricació. 
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Rectitud de generatrius 

Les generatrius interiors dels mòduls no presentaran una desviació superior al major dels següents 

valors: 

 1,0% de l’alçada útil; 

 10 mm. 

 

Ortogonalitat dels extrems 

La desviació màxima admissible per a l’ortogonalitat dels extrems dels mòduls base o mòduls de 

recrescut no serà major de 10 mm per a mòduls fins a DN 1.00 inclòs, o el menor valor de 20 mm o 

0,01 DN mm per a mòduls superiors a DN 1000. 

Manca de pla en els extrems 

La desviació màxima admissible de manca de pla en els extrems de mòduls de recrescut no serà major 

de 10 mm per a mòduls fins a DN 1.00 inclòs, o el menor valor de 20 mm o 0,01 DN mm per a mòduls 

superiors a DN 1 000. 

 

Connexions. Tubs curts 

Les toleràncies de desviació angular dels tubs curts de connexió seran de +3° horitzontalment. 

Les toleràncies de nivell seran de + 10 mm, no admetent-se un desnivell desfavorable entre el tub 

d’entrada i el de sortida. 

La distància mínima entre la cara exterior de dos tubs curts de connexió serà igual al menor valor 

corresponent al gruix de paret del mòdul base o 100 mm. 

 

Càrrega de trencament 

Mòduls circulars. Recrescuts i bases 

Quan es provin aquestes elements hauran de suportar una càrrega equivalent a 30 kN/m2 o 60 kN/m2 

segons la seva sèrie resistent sense que es produeixi el trencament. 

Els elements armats, hauran de suportar una càrrega equivalent al 67% de l’anterior, sense que es 

produeixin fissures de 0,3 mm d’ample en una longitud superior a 300 mm. 

A la taula següent es recullen les càrregues mínimes d’assaig que haurà de suportar cada element 

segons la seva sèrie resistent. 
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Diàmetre 

nominal 

DN 

Sèrie normal Sèrie reforçada 

Càrrega de 

fissuració(1) kN/m 

Càrrega de 

trencament kN/m 

Càrrega de 

fissuració(1) kN/m 

Càrrega de 

trencament kN/m 

800 16 24 32 48 

1.000 20 30 40 60 

1.200 24 36 48 72 

1.500 30 15 60 90 

1.800 36 54 72 108 
 

(1) En mòduls de formigó en massa no es considerarà la càrrega de fissuració. 

 

El valor de la càrrega de trencament haurà de corregir-se d’acord a l’establert en la normativa quan 

s’assaja els mòduls en posició horitzontal. 

 

Lloses i mòduls cònics 

Les lloses de tancament o transició de diàmetre igual o inferior a DN 1.200 i els mòduls cònics de paret 

inclinada que tinguin una alçada vertical inferior a DNmàx - DNmín., es sotmetran a una càrrega de 300 

kN, segons el recollit a la normativa, sense que es produeixi el trencament. 

 

Pates instal·lats 

Els pates instal·lats pel fabricant en els diferents mòduls hauran de superar el següents requisits: 
 

 Resistir una càrrega vertical de 2 kN, sense presentar una deformació superior a 10 mm sota 

càrrega, ni de 2 mm remanent. 

 Resistir una càrrega de tracció horitzontal de 3,5 kN. 

 

Estanqueïtat 

Els següents requisits s’exigiran tant si els mòduls disposen de pates com si no. 

 Estanqueïtat del mòdul base 

 Estanqueïtat del mòdul base s’assajarà d’acord amb el recollit en l’apartat 6.3.2. 

 La pressió de prova mesurada respecte del nivell de la junta de connexió més baixa serà de 50 

kPa (0,5 atm o 5 m de columna d’aigua aproximadament). 
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 Els mòduls es provaran en aquestes condicions durant 15 min. admetent-se una pèrdua 

d’aigua de 0,08 l/m2 amb lleugera exudació o degoteig localitzat, que haurà de ser reparat. En 

cas de que la base es fabriqui amb els orificis de connexió mitjançant moldeig, hauran 

d’adoptar-se els sistemes necessaris per a portar a terme aquesta prova mitjançant el 

tancament estanc de dits orificis. 

 

Estanqueïtat de mòduls ensamblats 

La prova de mòduls ensamblats es realitzarà durant 15 min. sotmesos a una pressió hidrostàtica de 50 

kPa (0,5 atm o 5 m de columna d’aigua aproximadament). 

Si s’assaja amb els mòduls situats en vertical, la pressió de prova s’amidarà sobre la junta entre els 

mòduls. 

Si s’assaja amb els mòduls en horitzontal, la pressió de prova s’aplicarà en l’eix dels mòduls. 

Al realitzar aquesta prova el conjunt de mòduls no haurà de tenir pèrdua d’aigua; la humitat adherida 

a la paret no es considera pèrdua d’aigua. 

 

Estanqueïtat en la unió entre pou i tub 

La junta entre un mòdul i un tub assajat haurà de ser estanca al ser sotmesa a una deflexió angular i a 

una càrrega vertical en el tub, o a una combinació d’ambdues, d’acord a les condicions de pressió 

establertes per a la prova de bases i per a d’altres mòduls fixat per normativa. 

La deflexió angular serà d’acord a la següent taula: 

Dimensió nominal DN Deflexió angular mm/m 

800 10 

1.000 10 

1.200 8 

1.500 7 

1.800 6 

 
La càrrega vertical Fs serà igual a 0,3 x DN kN quant s’assagi de forma independent, o de 0,1 x DN kN 

quan s’assagi en combinació amb la deflexió angular (essent DN el diàmetre nominal del mòdul en 

mm). 

NOTA - La càrrega vertical tindrà en compte el pes propi del tub ple d’aigua. 

No hauran de notar-se efectes i pèrdues en la junta pou/tub duran aquesta prova. 
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2.6.9.4. Condicions del procés d’execució 

Seguint amb un mode d'actuar similar a l'indicat per a les canonades, existiran dues formes 

genèriques d'execució de les proves, ja siguin amb aigua o amb aire. 

La prova amb aigua es realitzarà obturant en primer lloc tots els tubs que escometin al pous que es va 

a provar. El sistema d'obturació serà el mateix que per a la prova d’Estanqueïtat de la pròpia 

canonada. 

Una vegada obturades totes les escomeses d'aigua, es saturarà d'aigua el pou de registre, durant un 

termini màxim de 24 h, i s’omplirà totalment d'aigua, fins a la rasant superior del pou. L'assaig 

consistirà en mesurar el volum d'aigua que és necessari afegir, durant mig hora, al pou de registre per 

a mantenir en tot moment el nivell constant en l'aigua i igual a la rasant superior. Si aquesta quantitat 

d'aigua és inferior a 0,30 l/m2 de pou, l'assaig és vàlid. En cas contrari, és necessari realitzar el segellat 

del pou. S'entén com a superfície del pou, tota la superfície interior del mateix que estarà en contacte 

amb l'aigua durant la realització de l'assaig. 

Al Quadre corresponent s'inicia l'admissió d'aigua permissible per a pous de registre de planta circular 

de diàmetre i alçada variable. 

Donada la dificultat d'obturar la tapa del pou de registre amb unes condicions adequades de seguretat 

per a que no es mogui i salti durant l'assaig no és possible realitzar aquesta prova amb aire a pressió. 

Per aquest motiu es requerirà l'execució d'un assaig per buit que tendeix a absorbir els obturadors cap 

a l'interior del pericó, el que permet l'adequat recolzament de dits obturadors. 

Aquest assaig serà similar a l'assaig amb aire de les canonades però en aquest cas es crea una 

depressió inicial de 45,60 cm de Hg (mercuri) de buit i es mesurarà el temps en davallar fins una 

depressió de 43,00 cm de Hg de buit. Aquest temps haurà de ser sempre superior al que apareix 

representat al Quadre corresponent, segons normativa. 

 

2.6.9.5 Unitat i criteris d’amidament 

Els pous de registre s’amidaran i s’abonaran per unitat instal·lada. Aquestes unitats inclouen el 

subministrament dels materials, el transport, la instal·lació i la mà d’obra necessària per a la completa 

execució de la unitat. 

 

2.6.10. Torretes de subministrament d’aigua 

2.6.10.1. Definició 

Les torretes per a subministrament d’aigua seran de 2 preses de ¾” que es definiran per la Direcció 

d’Obra a l’inici de l’obra.  
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2.6.10.2. Condicions del procés d’execució 

Les torretes seran instal·lades per l’empresa subministradora, complint el certificat de garantia emès 

per la mateixa. En cas que no funcionés correctament serà la mateixa empresa que haurà de reposar 

i/o reinstal·lar les torretes. 

 

2.6.10.3. Unitat i criteris d’amidament 

Les torretes de subministrament d’aigua s’amidaran i s’abonaran per unitat subministrada i 

completament instal·lada , incloent l’obra de connexió amb la canonada d’aigua i qualsevol altre 

operació per a acabar la unitat totalment. 
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2.7. Xarxa de drenatge 
Tots els elements comuns de la xarxa de drenatge i les xarxes d’abastament d’aigua i sanejament, com 

excavació de rases, pericons, bastiments i tapes o reixes, tubs de polietilè d’alta densitat, canaletes, 

valvules, etc. compliran els mateixos requisits que els establerts en els apartats corresponents del 

punt d’aquest plec 2.6. Xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram. 

 

2.10.1 Reblert de rases 

2.10.1.1 Definició 

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

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. Segons la zona on es 

trobin ubicades les rases s’ompliran amb material tolerable (península marina) o amb formigó HM-30 

(escar) per a protegir el tub. 

Comprèn les següents operacions: 

 Preparació de la zona de treball. 

 Rebliment amb material tolerable i compactació al 95% P.M. o rebliment amb HM-30 

envoltant el tub. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d'obra. 

 

2.10.1.2 Unitat i criteris d'amidament 

El reblert en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m2) mesurat sobre plànols de 

Projecte. 

 

2.10.1.3 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 

esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 

21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 

9.10). 
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2.8. Elements d’atracada i amarratge 

2.8.1. Definició 

2.8.1.1. Trens de fondeig 

Es disposa d’un tren d’ancoratge format per un cap unit a una bola de foneria. El cap està unit 

directament al mort, sense la col·locació de cadenes. A les embarcacions de 8 m d’eslora es col·loca 

una cadena mare que uneix l’alineació de morts. Els morts s’ubiquen a l’eix de la dàrsena. 

 

2.8.1.2. Bol·lards 

Bol·lards de fundició de 2 t de tir. 

 

2.8.1.3. Morts 

Els morts seran de 1,00 x 1,00 x 0,5 m, de densitat 2,35 t/m3. Pes del mort: 1,17 t. 

Els morts s’enterraran amb aigua a pressió de manera que aquests quedin totalment enterrats amb 

un resguard mínim de 0,20 m. 

 

2.8.1.4. Cadenes i caps 

Les dimensions són les definides a l’Annex corresponent. 

 

2.8.2. Condicions del procés d’execució 

Cadascun dels elements que formen el sistema d’amarratge ha de complir les especificacions 

establertes en el Projecte, o en el seu defecte, les indicacions de la Direcció d’Obra. La col·locació i 

unió entre els diferents elements serà l’especificada per la Direcció d’Obra. 

Les peces metàl·liques han d’incorporar una bona protecció davant la corrosió marina d’acord amb el 

criteri de la Direcció d’Obra. 

 

2.8.3. Unitat i criteris d’amidament 

Es mesura i s’abona la unitat de tren de fondeig col·locada, inclòs transport, càrrega i col·locació de les 

unitats que conformen el tren. S’inclou l’enterrament parcial de 20 cm del mort a través de llances 

d’aigua. 

Per separat es mesuren i s’abonen els diferents elements per unitats transportades fins a l’obra, és a 

dir, norais, conjunts de cap, cadena i guia, conjunts de cap i bola, i morts. Aquests últims es descriuen 

en l’apartat corresponent de formigó d’aquest Plec. 

Serà condició indispensable per a l’abonament dels norais, caps, cadenes i boles el lliurament del 

certificat de garantia amb la documentació adient per a cada cas. Serà la Direcció d’Obra que una 
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vegada analitzada la documentació aprovarà o no el subministrament i transport dels mateixos a 

l’obra. 

 

2.8.4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina per a cada element. 

 

2.9. Gestió Ambiental de les Obres 

2.9.1. Definició 

Els mitjans considerats per a portar a terme una bona gestió ambiental de les obres, consisteixen en: 

- Pantalla de geotèxtil i morts per a barreres de fins. 

- Prospecció arqueològica. 

- Seguiment de l’avifauna. 

- Caracterització del material dragat. 

- Control qualitat de les aigües. 

- Pannells informatius. 

- Papereres de residus. 

 

2.9.2. Condicions del procés d’execució 

La pantalla de geotèxtil haurà de tenir puntal suficient, mínim 0,75 m, per a retenir la terbolesa. 

Es realitzarà un control i vigilància ambiental d’acord amb el Pla de Vigilància Ambiental, lliurat a l’inici 

de l’obra per la Direcció d’Obra als responsables de Medi Ambient de la Generalitat i demés 

Administracions Competents. 

Els pannells informatius aniran muntats sobre un suport fix amb acabats impermeables i resistents a 

l’intempèrie. 

Les papereres i contenidors per a la recollida selectiva de residus als pantalans i als Punts Nets, així 

com els equips MARPOL (barreres anticontaminació i materials absorbents) hauran de complir les 

especificacions establertes en el Projecte, o en el seu defecte, les indicacions de la Direcció d’Obra. 

 

2.9.3. Unitat i criteris d’amidament 

La pantalla de geotèxtil i morts per a barreres de fins per a contenir la terbolesa durant la construcció, 

s’abonaran per m2 de pantalla utilitzada per a tal. S’inclou el subministrament i la col·locació en obra 

de la pantalla i dels corresponents morts, a través dels mitjans marítims i/o terrestres necessaris. 
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La prospecció arqueològica, el seguiment de l’avifauna, la caracterització del material dragat (CEDEX) i 

els pannells informatius s’abonaran com a partides alçades a justificar respectivament. 

Les analítiques a realitzar per al seguiment de la qualitat de les aigües s’abonarà per unitat, 

considerant la unitat com al conjunt d’assaigs a realitzar per cada presa de mostres. 

Les papereres de residus de polipropilè amb rodes insertades, s’abonaran per unitat subministrada i 

emmagatzemada a obra. 

 

2.9.4. Normativa de compliment obligatori 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina per a cada element. 

 

2.10. Batimetries 
Per tal de realitzar un seguiment de l’estat de les obres, es realitzarà una campanya de batimetries 

amb una sonda multi-feix, que anirà a compte del Contractista. 

Es portarà a terme una batimetria a l’inici dels treballs per comprovar l’estat inicial del fons marí, i una 

al final de l’obra per a comprovar les seccions finals dels dics i molls, i el calat necessari del fons de la 

dàrsena. 

 

2.11. Inspeccions submarines 
Per tal de realitzar un seguiment de l’estat de les obres, es realitzarà una campanya d’immersions 

submarines amb un equip de submarinistes, que anirà a compte del Contractista. 

Es portaran a terme les immersions submarines a mesura que es vagin acabant les infrastructures 

incloses en el Projecte. Es realitzarà una inspecció final per a comprovar les seccions finals de les 

mateixes. 
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3. Disposicions generals 

3.1. Contradiccions, omissions o errors en els documents del projecte 
En cas de contradiccions entre Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques, prevaldrà el prescrit en 

aquest últim. L’esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques i omès en els Plànols, o viceversa, 

haurà de ser acceptat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a l’entendre de la 

Direcció d’Obra, quedi suficientment definida la unitat d’Obra corresponent i aquesta tingui preu en el 

Contracte. 

Els diversos Capítols del present Plec de Condicions Tècniques són complementaris entre sí, entenent-

se que les prescripcions que conté un d’ells i afecti als altres obliguen com si estiguessin en tots. Les 

contradiccions o dubtes entre les seves especificacions es resoldran per la interpretació que 

raonadament faci la Direcció d’Obra. 

 

3.2. Programació dels treballs 
En el termini d’un mes, comptat a partir de la data de notificació de l’autorització d’inici de les obres, 

el Contractista presentarà un Programa detallat de Treballs, en el que s’especifiquin els mitjans 

humans i mecànics que s’adscriuen a l’obra i que no en podran ser retirats sense l’autorització del 

Director de l’Obra, així com els terminis parcials i totals i les valoracions mensuals i acumulades. 

L’acceptació del programa i de la relació de mitjans auxiliars proposats, no implicarà cap exemció de la 

responsabilitat del Contractista en el cas d’incompliment dels terminis parcials o totals acordats. 

Si existissin altres treballs dintre de l’àrea de l’obra a executar, el Contractista haurà de coordinar la 

seva actuació amb ells d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra. Adaptarà el programa de 

treball a susdita coordinació sense que per això pugui reclamar cap indemnització, ni justificar retard 

en els terminis assenyalats. 

 

3.3. Termini d’execució 
El termini d’execució de les obres implicades en aquest Projecte serà el fixat en el contracte i previst 

en el programa contractual. 

El termini començarà al dia següent al de la signatura de l’Acta de replantejament de les obres. En cas 

de desacord en el replantejament, el termini començarà a comptar a partir del dia següent al de la 

notificació fefaent al Contractista del replantejament definitiu per part de la Direcció de l’Obra. 
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3.4. Equips i Maquinària 
El Contractista està obligat a aportar l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que sigui precís per a la 

bona execució de l’obra en els terminis contractats. 

Si per a l’adjudicació del contracte hagués sigut una condició necessària l’aportació d’un equip concret 

i el Contractista s’hagués compromès a aportar-lo durant la licitació, la Direcció d’Obra exigirà el 

compliment de tal condició. 

La Direcció d’Obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin d’utilitzar-se 

per a les obres, sense que tal aprovació signifiqui responsabilitat alguna sobre el resultat o rendiment 

dels equips. Aquesta responsabilitat és del Contractista en tots els casos. 

La maquinària i la resta d’elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament 

i quedaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en que hagin d’utilitzar-se. No 

podran retirar-se de l’obra sense el consentiment de la Direcció d’Obra. Si, un cop autoritzada la 

retirada i efectuada, hagués la necessitat d’aquest equip o maquinària el Contractista haurà de 

reintegrar-la a l’obra al seu càrrec. En aquest cas el temps necessari per al seu trasllat i posada en 

marxa no serà computable als efectes de compliment de terminis de l’obra. 

El Contractista disposarà a compte seva, la caseta d’obra de la Direcció d’Obra, que inclourà: 

 Dues oficines independents 

 Serveis Home/Dona 

 Sala menjador / magatzem 

 Instal·lació de xarxes tècniques: 

- Telefonia 

- Aigua 

- Llum 

- Aire condicionat/calefacció 

Les despeses del lloguer de la caseta al llarg de tota l’obra així com la retirada de la caseta al final 

d’obra aniran a càrrec del Contractista. Les despeses de manteniment i consum de les xarxes 

tècniques aniran a càrrec del Contractista. 

 

3.5. Assaigs 
La Direcció d’Obra ordenarà els assaigs de materials i unitats d’Obra previstos en aquest Plec i els que 

consideri a més a més necessaris. 

Els assaigs s’efectuaran i supervisaran per Laboratoris d’Obres homologats segons les Normes 

d’Assaigs aprovades pel Ministeri d’Obres Públiques i s’hi de cas hi manca la NLT. 

Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en aquestes normes haurà de realitzar-se segons les 

instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

153 
 

Serà a compte del Contractista els costos dels assaigs que es realitzin, considerant-los inclosos en el 

percentatge de despeses de control de qualitat, considerats en el pressupost de les obres. Aquest 

percentatge no superarà l’1,5 % del pressupost de les obres. 

Els assaigs i altres accions precises per comprovar l’existència de vicis o defectes ocults, aniran a 

càrrec del Contractista, en el cas de confirmar-se aquests vicis o defectes. 

Com a norma general, es realitzaran amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació les preses de 

mostres i els assaigs corresponents als materials a emprar. Serà a criteri de la Direcció d’Obra donar el 

vist-i-plau dels mateixos o encarregar més assaigs, per tal d’assegurar que la qualitat i les 

característiques exigides a les matèries primes, descrites en aquest Plec es compleixen correctament. 

 

3.6. Materials 
No es procedirà a l’ús de cap dels materials que integren les unitats d’Obra, sense que abans sigui 

examinat i acceptat per la Direcció d’Obra, llevat el que disposi al contrari el present Plec. 

Quan la procedència d’algun material no estigui fixada en aquest Plec, serà obtingut pel Contractista 

de les pedreres, jaciments o fonts de subministrament que estimi oportú, sempre que tal origen sigui 

aprovat per la Direcció d’Obra. 

La fixació de la procedència dels materials o el seu canvi autoritzat no seran en cap cas motiu de 

variació dels preus oferts ni del termini de l’obra. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació la procedència dels materials 

que se proposi utilitzar. Aportarà, quan així ho sol·liciti la Direcció d’Obra, las mostres i les dades 

necessàries per demostrar la possibilitat d’acceptació, tan en el que es refereix a la seva qualitat com 

a la seva quantitat. 

En cap cas podran ser apilats i utilitzats en l’obra materials amb una procedència que no hagi estat 

prèviament aprovada per la Direcció d’Obra. 

En el cas de que la procedència dels materials fos assenyalada concretament en el Plec de 

Prescripcions Tècniques o en els Plànols, el Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament aquesta 

procedència. Si, posteriorment, es comprovés que els materials d’aquesta procedència són inadequats 

o insuficients, el Contractista estarà obligat a proposar noves procedències. L’aprovació d’aquest canvi 

no pressuposarà, com s’ha dit, l’augment dels preus ni dels terminis oferts, encara que l’origen de 

materials estigui a major distància. 

En el cas de no haver-se definit, per culpa del Contractista, dintre del termini d’un mes, la procedència 

d’algun material, la Direcció d’Obra podrà fixar aquesta procedència dels materials, sense que el 

Contractista tingui dret a reclamació dels preus oferts. Podent a més incórrer en sancions per retràs 

en el compliment dels terminis. 
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3.7. Senyalització de les obres 
El Contractista subministrarà, instal·larà i mantindrà en perfecte estat totes les tanques, balises, i 

altres marques necessàries per delimitar la zona de treball a satisfacció de la Direcció d’Obra. 

El Contractista quedarà així mateix obligat a senyalitzar les altres parts de les obres objecte del 

Contracte d’acord a les instruccions i amb els mitjans que prescriuen la Direcció d’Obra i altres 

Autoritats competents, conforme a les disposicions vigents. El Contractista serà responsable de 

qualsevol dany derivat de falta o negligència en el compliment d’aquest Article. 

Aniran a compte i risc del Contractista el subministrament, instal·lació, manteniment i conservació de 

totes les llums, mitjans i equips necessaris para donar compliment a l’indicat en aquest Article. 

 

3.7.1. Senyals lluminoses i operacions 

El Contractista col·locarà, al seu càrrec, senyals lluminoses o de qualsevol tipus i executarà les 

operacions d’acord amb les ordres del Director d’Obra i de les Autoritats competents. Cada nit 

s’encendran les llums, des de la posta fins la sortida del sol, sobretot l’equip i les instal·lacions flotants 

existents, i sobre les boies que siguin d’ús del Contractista, de dimensions i emplaçament que puguin 

significar un perill o obstrucció per a la navegació. 

El Contractista serà el responsable de qualsevol dany que resulti com a conseqüència de la falta o 

negligència, així com de no complir les regulacions que determini l’Autoritat de la Marina. 

Quan es realitzin treballs nocturns, el Contractista mantindrà, des de la posta a la sortida del sol, les 

llums necessàries per a l’adequada observació de les operacions de construcció. Aquests treballs 

hauran de ser autoritzats per la Direcció d’Obra. 

 

3.7.2. Balises i mires 

El Contractista subministrarà, instal·larà i mantindrà, al seu càrrec i en les degudes condicions, totes 

les balises, boies i altres indicadors que siguin necessaris per definir i realitzar els treballs i facilitar la 

seva inspecció. Igualment, instal·larà i mantindrà mires referides a la cota zero (0) del Port d’Alacant 

en llocs accessibles des de qualsevol punt de la zona dels treballs per tal de poder determinar, en 

qualsevol moment, les cotes exactes de les zones de treball. 

Es podrà exigir al Contractista la paralització dels treballs de construcció en qualsevol moment en el 

que les balises o els indicadors no puguin veure’s o seguir adequadament. 

La Direcció d’Obra proporcionarà, a petició del Contractista, una línia base topogràfica a terra així com 

els punts altimètrics de referència i les cotes que resultin raonablement necessàries per a la 

instal·lació de les balises, boies i mires. 
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3.8. Despeses a compte del contractista 
La següent relació comprèn algunes despeses a compte del contractista d’acord amb les condicions 

que determina aquest Plec: 

 Les despeses i costos de les accions necessàries per comprovar la presumpte existència de 

vicis o defectes ocults, que s’imputaran al Contractista de confirmar-se la seva existència. 

 Les despeses i costos de construcció, recepció i retirada de tota classe de construccions i 

instal·lacions auxiliars. 

 Les despeses i costos de qualsevol adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials o per a l’explotació de pedreres. 

 Les despeses i costos d’assegurances de protecció de l’obra i dels apilaments contra el 

deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge 

d’explosius i carburants, així com els de guarderia i vigilància. 

 Els danys ocasionats per l’acció de l’onatge en talussos o elements estructurals desprotegits. 

 Les despeses i costos de neteja i evacuació de residus i escombraries. Així com els 

d’establiment d’abocadors, el seu condicionament, conservació, manteniment, vigilància i 

acabament final. 

 Les despeses i costos de subministrament, col·locació, funcionament i conservació de senyals i 

llums de tràfic i la resta de recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres. 

 Les despeses i costos de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja de l’obra al seu 

acabament. 

 Les despeses i costos de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a 

subministrament d’aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, així com el cost de les 

preses d’energia elèctrica i aigua potable. 

 Les despeses i costos de demolició de les instal·lacions, neteja i retirada de productes. 

 Les despeses i costos d’instrumentació, recollida de dades i informe del comportament de les 

estructures i de qualsevol tipus de proves o assaigs i les dades topogràfiques i batimètriques 

que requereixi l’obra. 

 Expressament anirà a càrrec del Contractista el cost de l’execució de totes les batimetries 

necessàries per al control dels assentaments i de les immersions submarines pel control 

d’execució de l’obra. 

 Les despeses i costos de reposició de les estructures, instal·lacions, paviments, etc., malmesos 

o alterats per necessitats de les obres o les seves instal·lacions, o per l’ús excessiu d’aquelles 

derivades de l’obra. 

 Les despeses i costos de replantejament, liquidacions de l’obra i elaboració dels plànols as-

built. 

 Les despeses i costos del material o equip a subministrar a l’Administració i que s’expliciten en 

altres apartats d’aquest Plec. 

 Les despeses i costos en què hagi d’incórrer per a l’obtenció de llicències, drets de patent i 

permisos, etc., necessaris per a l’execució de tots els treballs. 

 Tots els treballs preparatoris que siguin necessaris, com camins d’accés, anivellaments, 

tancaments, etc., sempre que no estiguin mesurats i valorats en el pressupost. 
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 Reposició de les estructures, instal·lacions, paviments etc., malmesos o alterats per 

necessitats de les obres o les seves instal·lacions, o per l’ús excessiu d’aquelles derivades de 

l’obra. 

 Desguàs. 

 Imprevistos per trastorns atmosfèrics, terrenys movedissos o abundància d’aigua. 

 Neteja general de l’obra i la neteja i senyalització de carreteres i camins d’accés. 

 Retirada dels materials rebutjats. 

 Els costos de menys d’hivernada i altres mesures de protecció d’avançament dels dics davant 

de temporals. 

 Correcció de les deficiències observades o posades de manifest pels assaigs i proves. 

 La reposició de les esculleres, blocs, calaixos de formigó o qualsevol altre material arrossegat 

o destrossat per temporals o altres fenòmens naturals, qualsevol que sigui la longitud 

d’avançament, aniran a compte del Contractista, així com els treballs de retirada de les que 

hagin quedat fora del perfil. 

 

3.9. Vigilància de les obres 
El Director d’Obra anomenarà vigilants a peu d’obra per garantir-ne la continua inspecció. 

El Contractista no podrà refusar als vigilants anomenats, que tindran en tot moment lliure accés a 

qualsevol part de l’obra, així com als tallers, fàbriques, pedreres, laboratoris o altres llocs d’on 

s’extreguin, fabriquin o controlin materials o unitats d’aquesta obra. Les despeses corresponents 

aniran a càrrec del Contractista, havent estat previst el seu cost en els preus unitaris. 

 

3.10. Mesures de Seguretat 
El Contractista és responsable de les condicions de seguretat dels treballs, estant obligat a adoptar i 

fer aplicar a la seva costa les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures que puguin 

dictar la Inspecció de Treball i la resta d’organismes competents i les normes de seguretat que 

corresponguin a les característiques de les obres. Amb tal fi, el Contractista elaborarà un pla de 

Seguretat i Salut, en el que s’analitzaran, desenvoluparan i completaran les mesures de seguretat i 

salut, recollides al Projecte de Seguretat i Salut inclòs en el present Projecte Constructiu. 

El Contractista proposarà a la Direcció Facultativa, per a la seva aprovació, el tècnic que farà les 

funcions de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant les obres, que aprovarà i signarà el 

corresponent Pla. 

El Contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’Autoritat Laboral competent i a la resta 

d’organismes i serveis que sigui necessari en compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

i la resta de reglamentacions aplicables. 

El Contractista haurà de completar el Pla de Seguretat i Salut ulterior i oportunament amb totes les 

modificacions convenients a raó de l’evolució de les Obres, posant en coneixement del Director de les 

Obres immediatament l’adopció de qualsevol modificació del Pla de Seguretat vigent. 
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3.11. Organització i Policia de les obres 
El Contractista és responsable de l’ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres. Adoptarà les 

mesures necessàries per a l’eliminació de restes i al seu transport a l’abocador autoritzats i seguirà en 

tot moment les mesures que en aquesta matèria li siguin assenyalades per la Direcció d’Obra. 

Adoptarà així mateix les mesures necessàries per evitar o limitar la contaminació del terreny, aigües o 

atmosfera, d’acord amb la normativa vigent i amb les instruccions de la Direcció d’Obra. 

 

3.12. Serveis Afectats 
Abans de començar les obres el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra una relació dels serveis 

existents, així com els seus plans de previsió i reposició. 

El compliment d’aquest requisit no representa, per part de la Direcció d’Obra, acceptació alguna, 

quedant vigent la responsabilitat del Contractista en quant al resultat de la correcta ubicació dels 

serveis, desenvolupament de les obres i no afectació. 

El Contractista complirà al seu compte i risc amb totes les obligacions que significa l’obra i serà l’únic 

responsable de les alteracions que aquestes puguin ocasionar a les zones properes, reposant 

qualsevol servei afectat i sense tenir dret a presentar reclamació alguna. 

 

3.13. Propietat industrial i Comercial 
El Contractista serà responsable de tota classe de reivindicacions que es refereixin a subministraments 

de materials, procediments i mitjans utilitzats en l’execució de l’obra i que procedeixin de titulars de 

patents, llicències, plànols, models o marques de fàbrica o de comerços. 

En el cas de que sigui necessari, correspon al Contractista obtenir les llicències o autoritzacions 

precises i suportar la càrrega dels drets i indemnitzacions corresponents. 

Les reclamacions de tercers titulars de llicències, patents, autoritzacions, plànols, models, marques de 

fàbrica o de comerç utilitzats, les haurà de resoldre el Contractista, que es farà càrrec de les 

conseqüències que se’n derivin. 

 

3.14. Obligacions de Caràcter Social i Legislació Laboral 
El Contractista com a únic responsable de la realització de les obres, es compromet al compliment al 

seu compte i risc de totes les obligacions que se’n derivin del seu caràcter legal de patró respecte a les 

disposicions del tipus laboral vigent o que es puguin dictar durant l’execució de les obres. 

La Direcció d’Obra podrà exigir del Contractista en tot moment, la justificació de que es trobi en regla 

en el compliment pel que fa a l’aplicació de la Legislació Laboral i de la Seguretat Social dels 

treballadors ocupats en l’execució de les obres. 
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El Contractista està obligat a l’observància de totes les disposicions que estiguin vigents o es dictin, 

durant l’execució dels treballs, sobre matèria laboral. 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses d’establiment i funcionament de les atencions socials 

que es requereixin en la obra. 

 

3.15. Retirada de les instal·lacions provisionals d’obra 
A l’acabament dels treballs, el Contractista retirarà promptament les instal·lacions provisionals, a 

excepció de les balises i altres senyals col·locades, a terra, que permetin la senyalització i correcte 

funcionament de l’obra, a menys que es disposi d’una altra cosa per part de la Direcció d’Obra. 

Si el Contractista refusés o mostrés negligència o demora en el compliment d’aquests requisits, 

aquestes instal·lacions podran ser retirades per la Direcció d’Obra. El cost d’aquesta retirada aniria a 

càrrec del Contractista. 

 

3.16. Certificacions d’obres 
El Director de les Obres formularà mensualment una relació valorada de les obres executades durant 

aquest període, que, prèvia conformitat de l’Autoritat Competent, servirà de base per expedir la 

certificació corresponent als efectes de pagament, que es regirà per les normes fixades en el Plec de 

Condicions per a la Contractació de les Obres. 

 

3.17. Revisió de preus 
Les revisions de preus s’ajustaran a l’establert en el Decret Llei 2/1964, de 5 de Febrer, sobre inclusió 

de clàusules de revisió en els contractes de l’Estat i Organismes Autònoms i en el Decret 3650/1970, 

de 19 de Desembre, en el que s’aproven les fórmules tipus per als càlculs dels coeficients de revisió de 

preus, així com en la restant legislació en vigor sobre la matèria. 

El Contractista estarà obligat a acceptar la fórmula o conjunt de fórmules tipus que resultin aplicables 

al Contracte d’aquest Projecte i que seran expressament fixades en el Plec de Condicions per a la 

Contractació de les Obres. 

En el cas present, en tractar-se d’una obra de termini inferior a un any, no es tindrà dret revisió de 

preus. 

 

3.18. Recepció provisional 
Finalitzades les obres segons les condicions prescrites, es durà a terme la recepció provisional d’acord 

amb el previst als Articles 169 i 170 del Reglament General de Contractació de l’Estat, la clàusula 76 

del PCAG i la regla 42 de les Normes Generals de Contractació de Ports de l’Estat i de l’Autoritat 

Portuària (NGC). 
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Si a les obres s’haguessin apreciat defectes de qualitat, assentaments o altres imperfeccions, el 

Contractista haurà de reparar-les o substituir al seu càrrec, les parts o elements no satisfactoris a 

l’entendre del Director d’Obra. 

 

3.19. Termini de garantia 
El termini de garantia s’estableix en (1) any, a partir de la data de recepció provisional, tret que figuri 

una altra cosa en el Plec de Condicions per a la Contractació de les Obres. 

Durant aquest termini el Contractista serà responsable de les despeses de conservació i reparació de 

les obres que siguin necessàries, inclòs la restitució de rasants en els terraplens en els punts en que 

s’hagin produït assentaments per defecte en els materials o en l’execució de les obres. 

No li servirà de disculpa ni li donarà cap dret, el que el Director de l’Obra o els seus subalterns hagin 

examinat les obres durant la construcció, reconegut els seus materials o feta la valoració en les 

relacions parcials. En conseqüència, si s’observen vicis o defectes, abans de la recepció definitiva, es 

podrà disposar que el Contractista demoleixi o reconstrueixi, a càrrec seu, les parts defectuoses. 

 

3.20. Liquidació provisional 
Estarà sotmesa al previst a l’Article 172 del Reglament General de Contractació de l’Estat, a les 

clàusules 74 i 75 del PCAG i en la regla 43 de les NGC. 

 

3.21. Recepció definitiva 
Estarà sotmesa al previst als Articles 173 i 174 del Reglament General de Contractació de l’Estat, a la 

clàusula 76 del PGAC i en la regla 44 de les NGC. 

Transcorregut el termini de garantia, previ reconeixement de les obres i la resta de tràmits 

reglamentaris i en el supòsit de que totes les obres es trobin en les condicions adequades, es 

procedirà a efectuar la recepció definitiva de les obres, pel que s’elaborarà la corresponent Acta de 

recepció definitiva en la que s’especificaran les incidències que s’han produït durant el termini de 

garantia. 

 

3.22. Liquidació Definitiva 
Estarà sotmesa al previst en els Articles 173 a 177 del Reglament General de Contractació de l’Estat, 

en les clàusules 78 i 79 del PCAG i en la regla 45 de les Normes Generals de Contractació de Ports de 

l’Estat de l’Autoritat Portuària (NGC). 




