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Capítol 0.- INTRODUCCIÓ 

 

Per a totes les obres compreses en el present projecte, regiran les disposicions establertes al 

Plec de Condicions Tècniques per a obres de carreteres i ponts, PG-3 en endavant i de forma 

abreviada “Plec General", aprovat per Ordre Ministerial del 6 de febrer de 1976, excepte les 

que siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions Tècniques Particulars, que a 

continuació es desenvolupa. 

 

En qualsevol cas, s’entén que el contingut d'ambdós Plecs, General i Particular, regeix per les 

matèries que expressen els Títols, sempre i quan no s’oposin a les disposicions de La Llei de 

contractes de l'Estat, del Reglament General de Contractació i pel Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’ha articulat de la mateixa manera que 

el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, i per això quan no es fa esment d’un determinat 

article, vol dir que es mantenen les prescripcions del Plec General. 

 

- Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat (EH-

91).Real Decret 1039/1991 del 28 de juny. 

- Plec General de Condicions per a la recepció dels conglomerats hidràulics (pcch-

64). Ordre Ministerial del 9 d’abril de 1964. 

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

Ordre de la Presidència  del govern del 5 de maig de 1972. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment (RC-88). Real 

Decret 1312/1988 del 28 d'octubre. 

- Instrucció per estructures d'acer del IETCC. (EM-62). 

- Norma  MV-101 “ accions en l'edificació ".Decret 195/1963 del 17 de gener. 

- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió. Decret 2413/1973 del 20 de setembre. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball del 9 de març de 1971. 

 

Per a l’aplicació i compliment d’aquestes normes, així com per a la interpretació d’errors i 

omissions continguts a es mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta Adjudicatària, com 

per la de la Direcció d’Obra, l’ordre de major a menor rang legal de les disposicions que hagi 

servit per a la seva aplicació. 
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Capítol 1.- GENERALITATS 

 

Article 100.- DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

El present Plec de Condicions s'aplicarà a les obres corresponents al “Projecte d’Urbanització 

del carrer Bogatell a Sant Adrià de Besòs”, així com a tots els treballs auxiliars que no es 

detallen explícitament i que es considerin necessaris per a una millor i més, completa execució 

de les obres projectades. 

 

 

Article 102.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

 

A continuació es descriuen els treballs necessaris per a l’execució de les obres del present 

projecte: 

 

− Demolicions i moviment de terres 

 

Es demoliran totes les superfícies existents, tant calçades com voreres i es rebaixarà 

l’amplada de la calçada per a refer la caixa de paviment. 

 

− Clavegueram i drenatge 

 

Es projecta un col·lector de polietilè d’alta densitat de doble cara per a canalitzar les aigües 

pluvials i residuals. Es realitzaran escomeses noves a totes les finques. El drenatge es farà 

amb embornals de formigó prefabricat amb tapa sifònica i amb reixa de fundació dúctil. 

 

− Enllumenat públic. 

 

Es desmuntaran les lluminàries actuals ancorades a les façanes i es col·locaran columnes 

amb globus de policarbonat i reflector interior anticontaminació lumínica, amb làmpada 

de VSAP de 100W en disposició bilateral al portell. Tot l’enllumenat anirà connectat al 

quadre existent. 
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− Pavimentació i mobiliari urbà 

 

Les vorades seran de pedra granítica de 20x25 cm amb el costat desplomat 2 cm, i d’1 m 

de llargada, sobre base de formigó HM-20. 

 

La rigola serà de morter de ciment de color blanc de mides 30x30x8 cm col·locada sobre 

base de formigó HM-20. 

 

Els escossells seran tipus Fiol de formigó prefabricat formant un rectangle de 80x60 cm i 

aniran col·locats sobre base de formigó HM-20. 

 

Els guals de vehicles seran de pedra granítica i estaran formats per peces de 40x40 cm. 

Els guals de vianants seran de tipus minusvàlid, de pedra granítica, formats per peces de 

mides 40x120 cm. Aniran senyalitzats amb una franja perpendicular de panot estriat d’un 

metre d’ample fins a façana i portaran forats als capçals per encastar papereres. 

 

El panot serà de 4 pastilles de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment sobre 

base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. El panot per a senyalitzar els guals de vianants 

serà de les mateixes mides (20x20x4 cm) però amb pastilles longitudinals. 

 

− Senyalització  

 

Es pintaran els passos de vianants segons la normativa vigent i als llocs on indiquen els 

plànols. També es marcaran totes les places d’aparcament.  

 

− Jardineria 

 

S’arrencaran tots els arbres existents i es plantaran Celtis Australis els quals seran regats 

per mitjà d’un sistema de degoteig. 
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− Serveis nous i afectats. 

 

S’han demanat a les diferents companyies els plànols de situació dels seus serveis a la zona 

del projecte. Es remarca que tota aquesta informació té caràcter orientatiu i abans de 

començar les obres, s’haurà de confirmar si ha hagut alguna modificació. 

 

Com ha servei nou es preveu l’execució de l’obra civil per a la posterior implantació de la 

fibra òptica. S’ha previst col·locar dos tubs de polietilè corrugat de doble paret de 160 mm. 

 

Article 104.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

MATERIALS 

 

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

al Plec de Prescripcions Tècniques Generals i ésser aprovats pel Director de l’Obra. Per això, 

tots els materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran d’ésser examinats i assajats 

abans de la seva acceptació. 

 

En conseqüència el Contractista estarà obligat a informar al Director de l’obra de les 

procedències dels materials que es vagin a utilitzar, amb anticipació d’un (1) mes com a mínim 

al dia del seu emprament per tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns. 

 

L’acceptació d’un material en un cert moment, no serà obstacle per a què aquest material 

pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat. 

 

Es considerarà defectuosa l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb materials no 

assajats i aprovats per la Direcció de l’Obra. 

 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació de les 

seves característiques i aptitud, i de forma que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

 

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

d’ésser de qualitat adequada a la utilització a que estan destinats, havent de presentar 

mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la 
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informació i garanties ofertes no es consideren suficients, la Direcció Facultativa de les Obres 

ordenarà la realització d’assaigs previs, recorrent si és necessari, a laboratoris especialitzats. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà de 

l'obra immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l’Obra. 

 

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per l’aprovació prèvia de procedència de materials seran 

fixats en cada cas. 

 

Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada periòdicament 

durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència i el tipus dels quals la podrà 

fixar el Director de l’Obra amb la finalitat d’aconseguir l’adequat control dels materials. 

 

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir entre 

rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, un control 

més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà 

sobre l’acceptació total o parcial dels materials o el seu rebutjament. 

 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs 

el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a realitzar tots els exàmens i 

assaigs que ordeni el Director de l’Obra per a l’acceptació i control periòdic de la seva qualitat. 

La presa de mostres haurà de ser feta d’acord amb les Normes vigents i en el seu defecte 

segons criteri del Director de l’Obra. 

 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la qualitat dels 

materials. 

 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses del Control de Qualitat fins a 

una quantitat igual a 1'5% del Pressupost d’Execució Material. 

 

 

Article 105.- RESPONSABILITATS  ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

 

El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes o 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
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serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 

al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres. 

 

Els serveis públics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu càrrec, d’una 

manera immediata. 

 

Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a càrrec seu, 

adequadament. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu 

càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats 

en qualsevol altre forma acceptable. 

 

Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament compta de les troballes al 

Director de l’Obra de les mateixes i col·locar-les sota la seva custodia. 

 

 

Article 107.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

EL contractista designarà el seu "Delegat d’obra” en les condicions que determinen les 

clàusules per a Contractes d'obres de l'Estat. 

 

En relació a l’Oficina d'Obra i llibre d'ordres, es regirà pels que disposin les Clàusules 7,8 i 9 del 

mencionat "Plec de Clàusules Administratives Generals per la realització d'Obres de l'Estat". El 

Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre en la 

licitació. 

 

El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal compliment 

de les seves funcions. 
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Article 108.- COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

 

Es regirà pel que s'estipula en les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

 

Així mateix es compliran els requisits vigents per l’emmagatzemament i la utilització 

d’explosius, carburants, prevenció d'incendis, Reglaments de Policia i conservació de 

Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que 

siguin d'aplicació en aquells treballs que, directe o indirectament, siguin necessaris per al 

compliment del Contracte. 

 

 

Article 109.- REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per la correcta 

execució de les obres, les quals han de ser aprovades per la Direcció de l’Obra. També s'haurà 

de materialitzar, sobre terreny, tots els punts detallats, que la Direcció de l’Obra consideri 

necessaris per l'acabat exacte,  en planta   o perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, 

equips i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, anirà a càrrec del Contractista. 

 

 

Article 110.- MATERIALS 

 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", es tindran que observar les següents prescripcions: 

 

- Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament, les mencionades procedències, 

excepte autorització explícita del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici 

del Director de l’Obra, canviar l'origen o procedència, es regirà pel que es disposi 

en la clàusula 6 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

- Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials 

procedents de l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables 

solament en els documents informatius; el Contractista tindrà la obligació 
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d'aportar altres materials que completin les Prescripcions, sense que per això, 

tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències 

dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres i les xifres necessàries, tant pel que 

fa a la quantitat com a la qualitat. 

 

En cap cas podran ser utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 

aprovada per la Direcció de l’Obra. 

 

 

Article 111.- DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

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

accessos provisionals per als desviaments que precisin les obres, en relació al trànsit general, 

d'acord amb el que es defineix en el projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció 

Facultativa de les Obres. 

 

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

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

 

Aquestes obres seran abonades, excepte que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 

digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figuren en 

el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valorades segons els preus del Contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per l'execució normal de les obres, a 

criteri de la Direcció de l’Obra, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del 

Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins de l'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, 

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

accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites a l'obra. El Contractista 

haurà de mantenir els mencionats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
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La conservació, durant la utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

Contractista. 

 

 

Article 112.- ABOCADORS 

 

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

localització d'abocadors, així com les despeses que comporta la utilització seran a càrrec del 

Contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipòtesi feta en la 

justificació del preu unitari, que s'inclou en els annexes a la Memòria, ni la omissió en la 

mencionada justificació de l'operació de transports als abocadors, seran causa suficient per 

al·legar modificació del preu unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat 

d'obra corresponent no inclou la mencionada operació de transport a l'abocador, sempre que 

en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

 

Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de 

l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè etc., i la Direcció 

d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista 

haurà de transportar el mencionat material a abocadors sense dret a cap abonament 

complementari a la corresponent excavació ni a incrementar el preu del Contracte per haver 

d'utilitzar majors qualitats pels materials procedents de préstecs. 

 

El Director Facultatiu de l’Obra podrà autoritzar abocadors en les zones baixes de les 

parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos o compactats 

correctament. Les despeses de la mencionada extensió i compactació dels materials serà a 

compte del Contractista, per considerar-los inclosos als preus unitaris. 

 

 

Article 114.- SERVEIS I SERVEIS AFECTATS 

 

En relació als serveis existents, es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20  del Plec de 

Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran serveis relacionats 

amb el Plec de Prescripcions, aquells que apareixen definits en els plànols del projecte. 
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Els objectes afectats seran traslladats i retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà obligació de realitzar els treballs necessaris 

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

importància, que la Direcció de l’Obra consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs els seran abonats, ja siguin amb càrrec a 

les partides alçades existents al efecte dels preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, es 

regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

 

Article 115.- PREUS UNITARIS 

 

El preu unitari, que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d'Obra. 

 

Com a complement al que es prescriu en la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, 

excepte prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (inclòs 

drets de patent, cànon de extracció, etc.), transport, càrrega, manipulació i utilització de tots 

els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 

maquinària, medis auxiliars, ferros, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries 

per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2  és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per error u omissions 

a la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. En l'entrada d'ambdós Quadres 

de Preus figura una advertència a l'efecte. 

 

També a la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent annex de la Memòria, 

s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornades i mà d'obra 

necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 

procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a 

completar la unitat d'obra: dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc.). Els mencionats costos s'han fixat per a justificar 
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l'import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamental informatiu. 

 

La descripció de les operacions necessàries per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor 

comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials 

no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, forma part de 

la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

 

 

Article 116.- PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques Particulars, 

o en els Quadres de Preus, o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament 

al Contractista una vegada realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar” es pagaran d'acord amb el que s'ha estipulat en la clàusula 

52  del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del Quadre de Preus 

núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la justificació de Preus. 

 

En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta en el càlcul de la seva 

oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 

s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

 

Article 117.- PERSONAL NECESSARI DEL CONTRACTISTA 

 

L’adjudicatari haurà de tenir al front dels treballs a què es refereix aquesta contracta, un tècnic 

titulat de grau superior, responsable del mateixos. El nomenament de l’esmentat tècnic haurà 

de ser comunicat a l’Administració, qui podrà acceptar-lo o bé exigir la substitució per un altre 

que mereixi la seva aprovació. 

 

Amb independència del tècnic responsable esmentat, l’Adjudicatari realitzarà les prestacions 

amb el personal necessari pel desenvolupament dels treballs d’acord amb el programa i 

termini de l’obra. 
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Les relacions de treball o vincle professional, remuneració, previsió social i laboral, seguretat i 

higiene en el treball i demés condicions establertes per la legislació vigent, se’n tenen 

concertades entre el personal i l’Adjudicatari, amb indemnització de l’Administració. El seu 

incompliment, apart de la jurisdicció a qui correspongui el seu coneixement, implica 

incompliment de la Contracta. 

 

 

Article 121.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

Seran a compta del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la 

seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els de construcció, moviment i 

retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de lloguer o compra de terrenys per a 

magatzem de maquinària i materials; els de protecció de provisions i de la pròpia obra contra 

tot dany o incendi, acomplint els requisits vigents per emmagatzematge d’explosius i 

carburants; els de neteja de deixalles i escombraries; els de construcció durant el termini de la 

seva utilització de petites rampes provisionals  d’accés a trams total o parcialment acabats; els 

de construcció d’accessos i camins d’obra i la seva posterior  demolició, si fos necessari; els de 

conservació dels desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans 

necessaris per l'adequada senyalització de les obres; els de trasllat de les instal·lacions, eines, 

materials i neteja general de l’obra al seu acabament; els de muntatge, conservació i retirada 

de les instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les 

obres, així com la compra d’aigua i corrent; els de demolició de les instal·lacions provisionals; 

els de retirada dels materials inservibles i correcció de les deficiències observades i posta en 

evidència pels corresponents assaigs i proves. 

 

El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que 

pugui originar la licitació i la formalització del Contracte, i els Impostos. 

 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de Control de Qualitat fins a 

una quantitat igual a 1’5% del Pressupost d’Execució Material. 
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Article 124.- NETEJA DE LES OBRES 

 

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant la 

realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs necessaris 

perquè les obres ofereixin un bon aspecte. 

 

En cloure les obres, s’hauran de deixar les superfícies en perfecte estat de neteja, lliures 

d’obstacles, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin ja necessàries i 

arranjar els desperfectes que s’haguessin pogut produir. 

 

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

 

 

Article 128.- MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

una bona marxa alhora que segura, dels treballs. 

 

En tot cas el Contractista serà l’únic i exclusiu responsable al llarg de l’execució de les obres, de 

tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal, a ell o a qualsevol altra 

persona o Entitat, assumint conseqüentment totes les responsabilitats annexes. 

 

 

Article 135.- CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES NO PREVISTES 

 

Si  s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en què sigui absolutament necessària la 

formació de preus contradictoris, aquests preus s’hauran de fixar d’acord amb els preus 

unitaris del projecte. 

 

La fixació dels preus s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha 

d’aplicar. Si per algun motiu l’obra hagués estat executada abans d’omplir aquest requisit, el 

Contractista romandrà obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta s’assenyali. 

 

Els preus seran sotmesos a la corresponent aprovació de la superioritat. 
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Article 143.- TERMINI DE GARANTIA 

 

Acabades les obres, el Contractista ho posarà en coneixement de la Propietat, procedint-se a la 

recepció provisional que es realitzarà amb les formalitats previstes en l’Article 61 del 

"Reglamento de Contratación". A partir d’aquest moment començarà a comptar el termini de 

garantia, que serà de dotze (12) mesos. 

 

Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a la seva conservació i vigilància, 

anant al seu càrrec les despeses que es produïssin. 

 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, que es 

realitzarà d’acord amb el que estableixi l’Article 63 del "Reglamento de Contratación", quedant 

el Contractista rellevar de tota responsabilitat Administrativa, si la recepció fos conforme i 

sense cap observació, però quedant encara la responsabilitat Civil, que podrà ser-li exigida per 

danys i perjudicis dins dels 10 anys comptats des de la recepció definitiva, d’acord amb l’Article 

1.582 en relació amb l’Article 1.909 del Codi Civil. La recepció definitiva amb la liquidació final 

es sotmetrà a l’aprovació de la superioritat, la qual decidirà el que fos precís. 

 

 

Article 145.- DISPOSICIONS APLICABLES 

 

A més de les disposicions mencionades explícitament als Articles del present Plec, seran 

d'aplicació les disposicions següents: 

 

- Llei 198/1.963 de 28 de desembre de "Bases de Contractes de l'Estat i el seu 

extens articulat", aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'abril. 

- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 de 28 

de desembre. 

- Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret  3410/1975 de 25 

de novembre. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d'Obres de l'Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixen per 

la contractació d'aquestes obres. 
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- Plec General de Condicions per la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per 

Ordre Ministerial de 28 d'octubre de 1988. 

- Plec General de Condicions per la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 

construcció,) de 1985. 

- Instrucció EHE per el projecte i l'execució d'obres de formigó en massa i armat, 

aprovada per Decret de la Presidència del Govern 1039/1991 de 28 de juny. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

juliol de 1967 i l'11 de maig de 1971. 

- Normes UNE mencionades en els documents contractuals i complementàriament, 

la resta de les Normes UNE. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario". 

Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 

mencionats a un document contractual. 

- Nou reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret  2413/1973 de 20 

de setembre. 

- Reglament de línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 

novembre. 

- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 22.2.1949. Seran també 

vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

- Codi de Circulació vigent. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts del 

MOPU, juliol de 1976. 

- Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5. 1940. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciment RC-97. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades d'abastament d'aigua de 

1982. 

- MV - 201. Norma MV 201/1972; Murs resistents de fàbrica de totxo. 

- NTE, Normes Tecnològiques d'Edificació. 

- Centre d'estudis de la Construcció. 

- Norma M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1966 MOPU Ordres Municipals. 

- La legislació que substitueix, modifica o complementa les disposicions 

mencionades i la nova legislació aplicable que es promulga, sempre que estigui 

vigent amb anterioritat a la data del Contracte.  
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- En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

 

Article 148.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials, que es tinguin que mantenir en servei durant l'execució de 

les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 

mínimes, i si fos necessari, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 

que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

 

Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservació dels vials de servei 

mencionats, es consideraran inclosos en els preus del Contracte, i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació. En cas de què això impliqui la necessitat d'executar determinades parts 

de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost 

addicional es considerarà inclòs en els preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

 

 

Article 149.- INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

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

Obres, sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com poden ser 

execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de l’Obra referents a la 

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

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

complementaris mencionats. 

 

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

mencionada execució per fases, es consideraran inclosos en els preus del Contracte, i no 

podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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Article 152.- EXISTÈNCIA DE SERVEIS I SERVEIS SOTERRATS 

 

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

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

l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 

estarà obligat a emprar els medis necessaris, de manera que eviti la possible interferència i risc 

de qualsevol tipus. 

 

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

plànols de definició de la posició dels mencionats serveis, i localitzarà i descobrirà les 

canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 

unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

Article 156.- DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que 

disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, tindrà que estudiar i replantejar sobre el 

terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerant la millor manera d'executar els 

treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en últim termini, consideri necessari 

modificar. 

 

Si el Director Facultatiu de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i 

Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 

pagaran mitjançant factura. En cas de no existir una partida per abonar els mencionats 

treballs, el  Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 

despeses corresponents o pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l’import 

de les factures. 

 

Malgrat tot, si amb la finalitat de accelerar les obres, les empreses interessades es procuren la 

col·laboració del Contractista, aquest tindrà que prestar l'ajuda necessària. 
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Article 158.- ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

 

Els conceptes mesurats per totes les unitats d'obra, i la manera d'abonament, d'acord amb el 

Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 

 

En el càlcul de la proposició econòmica, es tindrà en compte que qualsevol material o treball 

necessari per al correcte acabat de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament 

de la unitat executada en relació a la resta d'obra paralitzada, es considerarà inclosa en els 

preus del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

 

L'ocasional omissió dels mencionats elements en els documents del projecte no podrà ser 

objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos en 

els preus del Contracte. 

 

Els materials i operacions mencionades són considerades com necessàries i d'obligat 

compliment a la normativa relacionada en l'Article 145. 

 

 

Article 163.- CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat 

de les unitats d'obra, segons esquema aprovat pel Director de les obres, escollint el que sigui 

més adequat a les condicions de l'obra. 

 

L’import, fins l'1% del Pressupost d’Execució Material serà a càrrec del Contractista, segons la 

clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 

l'Estat. La resta, si hi fos, serà abonat pel Promotor. 

 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de 

funcionament: 

 

1. A criteri de la Direcció Facultativa de les Obres, es podrà ampliar o reduir el nombre de 

controls que s'abonaran, sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
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2. Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les Obres i 

a l'Empresa Constructora. En cas de resultar negatius, s'anticiparà la comunicació 

telefònicament, a fi de poder emprendre les mesures necessàries amb urgència. 
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Capítol 2.- MATERIALS BÀSICS 

 

Els Articles no esmentats en aquest Capítol, són els corresponents al Plec General. 
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Capítol 3.- UNITATS D’OBRA 

 

Article 301.- DEMOLICIONS 

 

Les demolicions es realitzaran d’acord amb l’Article corresponent del Plec General però, 

estaran inclosos dins d’aquest Article també la demolició d’obres de fàbrica de formigó o 

mamposteria, la demolició de ferms, paviments i voreres, els arrencaments de vorades i les 

demolicions de tanques. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

La mesura i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) en les demolicions de les obres de 

fàbrica de formigó o mamposteria; per metres quadrats (m2) en les demolicions de ferms, 

paviments i voreres i per metres lineals (ml) en el cas de vorades i tanques. 

 

Qualsevol unitat de demolició inclou en el seu preu unitari el transport dels productes 

resultants a l’abocador o lloc que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. 

 

El preu unitari de la demolició de ferms inclou la retirada de totes les capes que puguin 

constituir el ferm, qualsevol que sigui la seva naturalesa. 

 

 

Article 320.- EXCAVACIÓ O DESMUNT A CEL OBERT 

 

DEFINICIÓ 

 

S’entendrà per excavació o desmunt a cel obert, l’excavació que es realitzi sota la cota del 

terreny i a partir d’ella, en la que les dimensions en planta siguin superiors en ample i llarg a 2 

metres. 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES EXCAVACIONS 

 

En aquest projecte hi ha els següents tipus d’excavació a celobert:  

- Excavació en roca. Comprèn tots aquells materials que solament poden se excavats 

amb martells trencadors o explosius. 
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- Excavació en qualsevol tipus de terreny excepte roca. Són tots els materials que no 

entren en la classificació anterior. 

 

El Director de l’Obra serà qui decidirà, en últim cas, quins materials intervenen dins de cada 

apartat. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Les excavacions s’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de perfils 

transversals amb els talussos indicats en el projecte. 

 

El preu inclou també la càrrega del material sobre camió. 

 

 

Article 321.- EXCAVACIÓ EN RASES 

 

DEFINICIÓ 

 

S’entendrà com excavació en rasa, l’excavació que es realitzi sota la superfície del terreny i des 

de la que alguna de les dimensions en planta sigui inferior a 2 metres. 

 

CLASSIFICACIÓ 

 

En aquest projecte hi haurà els següents tipus d’excavacions rases: 

- En qualsevol tipus de terreny, excepte roca. Són tots els materials que no entren en la 

classificació anterior. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

L’excavació en rases s’abonarà per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions teòriques 

en planta, més els excessos inevitables autoritzats pel Director de l’Obra, i de la fondària 

executada. 
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Article 326.- TRANSPORT DE TERRES A L’ABOCADOR 

 

DEFINICIÓ 

 

És el transport des del punt de càrrega, bé sigui en túnel o a l’aire lliure, fins als abocadors que 

poden estar dins de la pròpia obra o amb autorització, a llocs buscats pel contractista, i 

qualsevol que sigui la distància del transport. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’abonarà la suma de les excavacions, deduint el volum de les terres emprades en terraplens i 

augmentant el resultat en un 30% d’esponjament, aplicant el preu del Quadre de Preus núm. 

1. 

 

En el preu estan inclosos el transport, fins a distància inferior a 10 Km, i els drets o despeses 

que eventualment puguin produir-se per la utilització del mateix. 

 

 

Article 330.- TERRAPLENS 

 

MATERIALS 

 

Els materials a emprar en els terraplens seran procedents de l’excavació de l’obra, sempre que 

aquests siguin utilitzables, i procedents de préstec per a cobrir la diferència, o quan els 

materials de l’obra siguin inadequats. 

 

Serà responsabilitat del Contractista comprovar que la naturalesa del material és adequada 

per a la formació del terraplens. 

 

El Director de l’Obra aprovarà la situació del préstec o préstecs, havent de proporcionar 

cadascun més de la meitat del terraplè per tal de garantir l’homogeneïtat del material. 

Expressament es prohibeix la utilització de terres procedents de rebaixos. 

 

A la coronació de terraplens s’utilitzarà exclusivament sòls seleccionats. 
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CLASSIFICACIONS 

 

Segons la procedència del material es classifiquen els terraplens en: 

 

A. Procedents de materials de la pròpia excavació. En aquest cas les operacions 

compreses en la unitat d’obra seran: 

- preparació de la superfície de suport 

- extensió d’una tongada 

- humitejat o dessecat d’una tongada 

- compactació de la tongada 

- repetir les tres últimes operacions quants cops calgui 

 

B. Procedents de materials de préstec. En aquests cas a les operacions anteriors 

cal afegir: 

- l’extracció dels préstecs 

- els canons d’extracció 

- el transport fins al lloc d’ús 

- la càrrega i descàrrega 

 

ASSAIGS 

 

Les característiques dels materials a emprar als terraplens es comprovaran abans de la seva 

utilització mitjançant la realització d’assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Director 

Facultatiu de les Obres en el seu cas. 

 

Independent dels assaigs, també es realitzaran proves prèvies de compactació en trams 

d’assaigs, on es controlarà exhaustivament la densitat obtinguda a tot el gruix de la tongada. 

 

Aquestes proves serviran per determinar la formula més adequada de treball, humitat, 

nombre de passades en funció de les característiques del material i de la maquinària. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Els terraplens s’abonaran pels metres cúbics (m3) amidats sobre plànol de perfils transversals, 

realment acabats. 
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En tots els casos el preu inclou també el refinat i acabat dels talussos i en el cas d’utilitzar 

materials de préstec, el preu inclou l’excavació del préstec, el canons d’extracció, el transport 

al lloc d’ús, la càrrega en origen i la descàrrega al lloc d’utilització.  

 

 

Article 332.- REPLÈ DE RASES 

 

DEFINICIÓ 

 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió i compactació de materials procedents o bé de 

l’excavació o de préstec pel replè de rases, que donades les seves dimensions no permetin la 

utilització dels mateixos equips de maquinària que el l’execució de terraplens. 

 

MATERIALS 

 

Els materials a emprar seran procedents de l’excavació de l’obra, sempre que aquests siguin 

utilitzables, de material seleccionat per cobrir les possibles deficiències o quan els materials de 

l’obra siguin inadequats a criteri del Director de l’Obra. 

 

Serà responsabilitat del contractista comprovar que la naturalesa del material és adequada per 

a la formació dels replenats. 

 

En el cas de canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre, el material seleccionat serà un 

material de gra fi procedent de la trituració, amb un límit líquid inferior a 50, amb una 

plasticitat pràcticament nul·la, és a dir, els classificats segons Casagrande en CL, ML, ML – CL, 

CL – CH, ML – MH, a més d’un 25% de partícules grosses o bé un material de gra gros amb més 

de 12% de fins (també de la trituració), corresponents a la classificació de Casagrande a GM, 

GC, SM, SCd. 

 

CLASSIFICACIÓ 

 

Segons el tipus de material els replens de rases es classifiquen en: 

 

A) Materials de la pròpia excavació 

En aquest cas les operacions compreses en la unitat d’obra seran: 
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i. Preparació del fons de la rasa 

ii. Extensió d’una tongada, previ tria de les pedres grosses 

iii. Humitat o dessecat de la tongada 

iv. Compactació de la tongada 

v. Repetir les tres últimes operacions quants cops calgui 

 

B) Material seleccionat 

En aquest cas a les operacions anteriors cal afegir: 

i. Subministrament del material seleccionat 

 

EXECUCIÓ 

 

A les canonades de PRFV el replè es farà amb material seleccionat, de les característiques 

indicades en aquest Plec, fins a 80 cm per sobre de la clau del tub i la resta fins a la cota del 

terreny es podrà fer amb el mateix material de l’excavació però sense pedres grosses. 

 

Abans de col·locar el tub es refinarà i compactarà lleugerament la rasa i es col·locarà una 

primera capa de 15 cm. de gruix de material seleccionat, sobre aquesta capa es col·locarà el 

tub, reomplert posteriorment, en capes de 15 cm. de gruix a ambdós costats simultàniament 

del tub fins arribar a 30 cm. per sobre de la clau, també amb material seleccionat. 

 

Aquest material es compactarà lleugerament però serà important que s’omplin completament 

les cavitats al costat de les canonades. 

 

La resta de la rasa es replenarà amb material de l’excavació triant les pedres i de màxim 30 cm. 

de gruix i fins a una compactació superior al 98% del Proctor Modificat. 

 

ASSAIGS 

 

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 

mitjançant la realització d’assaigs segons la freqüència i tipus que indiquin les Normes 

actualment vigents o que indiqui la direcció Facultativa de les Obres en el seu cas. 

 

Independent dels assaigs, també es realitzaran proves prèvies de compactació en trams 

d’assaig, on es controlarà exhaustivament la densitat obtinguda en tot el gruix de la tongada. 
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Aquestes proves serviran per a determinar la fórmula més adequada de treball, humitat, 

nombre de passades, en funció del material i de la maquinària. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Els replenats s’abonaran per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions teòriques, en 

planta, més els excessos inevitables autoritzats per la Direcció facultativa de l’obra en el 

moment de l’excavació i de la fondària executada. 

 

Tant l’amidament com l’abonament es farà per separat, segons sigui amb material procedent 

de l’obra o amb material seleccionat. 

 

 

Article 363.- FORMACIÓ DE CANALITZACIÓ PER A DESVIAMENT PROVISIONAL DE 

CLAVEGUERES 

 

DEFINICIÓ 

 

Consisteix en la formació d’una rasa de dimensions adequades i amb la situació idònia per tal 

de poder-hi desviar per ella les clavegueres existents que perjudiquin o interfereixin amb les 

obres a realitzar. 

 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Abans de procedir a la realització de les obres, el Contractista haurà d’obtenir la conformitat 

del Director de l’Obra, tant respecte a les dimensions de la rasa com a la seva ubicació. 

 

OPERACIONS COMPRESES EN LA UNITAT D’OBRA 

 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 

- Esbossada del terreny per on ha de passar la rasa 

- Excavació en rasa 

- Càrrega i transport dels productes resultants a l’arreplegador. 

- Totes les operacions precises per fer els entroncaments a origen i final amb les 

clavegueres existents. 
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- Un cop fora de servei i transcorregut un temps prudencial que dictaminarà el 

Director de les Obres, es procedirà al replè i compactació de la rasa. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’amidarà i abonarà per metres realment realitzats en obra. Dins del preu unitari estan 

inclosos els entroncaments amb els col·lectors existents i el replè posterior. 

 

 

Article 408.- POUS DE REGISTRE I ENTRONCAMENT 

 

DEFINICIÓ 

 

Aquesta unitat, comprèn la realització de pous de registre i entroncament amb rajols ceràmics 

o peces prefabricades de formigó o qualsevol altre material aprovat per la Direcció Facultativa. 

 

EXECUCIÓ 

 

Les connexions de clavegueres i claveguerons es realitzaran a les cotes fixades, de manera que 

els extrems dels conductes coincideixin perfectament amb les cares interiors dels murs del 

pou. 

 

Les tapes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de manera que la cara 

superior quedi al mateix nivell que les superfícies del voltant. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’abonarà i mesurarà per unitats realment acabades. El preu inclou la possible excavació en 

pou, els tubs de formigó prefabricats o rajols ceràmics, la part proporcional d’elements 

especials, els entroncaments dels col·lectors, els graons d’accés galvanitzat de les mides i 

nombre assenyalats en els plànols, la tapa de fundació de diàmetre 60 cm el posterior replè i el 

transport a l’abocador dels materials sobrants. 
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Article 413.- TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 

 

DEFINICIÓ 

 

Aquesta unitat comprèn l’adequada col·locació de les tapes dels pous de registre i 

entroncament que seran de fundició dúctil i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció 

Facultativa de les Obres. 

 

OPERACIONS COMPRESES A LA UNITAT D’OBRA 

 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 

- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o formigó segons criteri 

del Director de l’obra. 

- La col·locació del marc degudament collat al pou. 

- La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’abonarà per unitats realment executades en obra. 

 

 

Article 421.-CANONADES DE  POLIETILÈ CORRUGAT DE DOBLE CARA 

 

CARCTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Canonada de doble paret, corrugada exteriorment i llisa interior, realitzada en Polietilè d’Alta 

Densitat i elevat pes molecular, per a sanejament i drenatge.  
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Característiques tècniques i mecàniques: 

 

Propietat    Norma    Valor 

Densitat    ISO 4451   930<d<965 g/cm3 

Carbó negre    ISO 6964   2-2,5% 

Càrrega deformació elàstica  ISO 527    >20 N/mm2 

Càrrega de rotura   ISO 527    >25 N/mm2 

Dilatació fins a rotura   ISO 527    >600 N/mm2 

Mòdul elàstic. a tracció   SO 527    >1000 N/mm2 

Índex de fluïdesa   ISO 1133   >0,3-1,6 g/10 min. 

Duresa SHORE D   ISO 868    >48 

Coeficient de dilatació   DIN 53752   1,9x10-4 ºC-1 

Temperatura reblaniment VICAT ISO 306    >123 ºC 

Conductivitat tèrmica   ASTM D 4351   0,13 Kcal/mh ºC 

Rigidesa dielèctrica   ASTM D 149   >18-22 Kv/mm 

Estabilitat tèrmica   EN 728    > 20 min. 

Resistència Pressió interna  EN-921    > 165 h 

 

DIMESIONS DE LES CANONADES 

 

Diàmetre Exterior en mm: 

110 125 160 200 250 315 400 500 600 800 1000 

 

Diàmetre Interior en mm: 

92 106 140 180 218 271 343 427 535 678 851 

 

COL·LOCACIÓ 

 

- Rases: l’amplada de la rasa pels diàmetres utilitzats en aquesta obra serà la següent: 

DN (mm)  200 250 315 400 

B (m) 0,6 0,65 0,8 0,8 

 

- Llit de col·locació: Si el fons de la rasa es de material tou i sense pedres, les canonades 

es poden instal·lar directament al fons de la rasa, sempre que la anivellació sigui la 
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correcta. Si no es compleix aquesta condició, es realitzarà in llit de sorra d’un gruix de 

com a mínim dues vegades l’alçada de la paret del tub. 

 

- Juntes: Les juntes entre tubs seran amb junta de EPDM i maniguets. Primer es 

col·locarà la junta entre dos corrugacions de la canonada amb la pestanya orientada 

cap a l’extrem del tub. Seguidament es lubrificarà la junta per un millor lliscament del 

maniguet. Després s’inserta el maniguet  a l’extrem del tub i s’exerceix pressió sobre el 

maniguet fins que el tub faci topall sobre la llengüeta interior del mateix maniguet. 

 

- Reblert: Per a les càrregues previstes per a aquest projecte s’estableix una alçada 

mínima de reblert de 0,70 m, amb material adequat i compactat per tongades al 95% 

de l’assaig Proctor Modificat. 

 

- Escomeses: Les escomeses es realitzaran amb maniguet especial amb junta d’EPDM per 

a la inserció i per al maniguet. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’abonarà per metres lineals col·locats a obra, incloent les juntes i maniguets. 

 

 

Article 423.- EMBORNALS 

 

DEFINICIÓ 

 

És la posta en obra d’embornals (elements destinats a l’evacuació de les aigües d’una calçada) 

formant part de la línia de la vorada en els punts especificats en el projecte o bé que assenyali 

la Direcció Facultativa de les Obres. 

 

MATERIALS 

 

Embornals prefabricats de formigó de dimensions segons plànols. 

 

Marc i reixa de foneria. 
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EXECUCIÓ 

 

Els embornals es col·locaran sobre les parets laterals i posterior del pou de caiguda de l’aigua, 

mitjançant una base de formigó H-125 i una capa de morter M-450. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Per unitats realment realitzades 

 

En el preu està inclosa l’excavació en rasa, la part de canonada precisa així com el formigonat 

de protecció si quedés a menys d’1,00 m. de la rasant, els entroncaments a l’arqueta i a la 

xarxa general, l’arqueta amb elements prefabricats de formigó, el marc i la reixa de foneria i el 

replè de la rasa degudament compactada. 

 

 

Article 425.- REIXA  I MARC PER A EMBORNALS 

 

DEFINICIÓ 

 

Aquesta unitat comprèn l’adequada col·locació del marc i la reixa dels embornals que seran de 

fundició dúctil i model oficial que en cada cas deixarà la Direcció Facultativa de les Obres. 

 

OPERACIONS COMPRESES A LA UNITAT D’OBRA 

 

Aquesta unitat d’obra comprèn les següents operacions: 

- Col·locació del marc degudament collat a l’embornal. 

- Anivellació de la reixa i el marc  a la cota definitiva. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’abonarà per unitats realment executades en obra. 
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Article 500.- SUBBASES GRANULARS 

 

DEFINICIÓ 

 

Capa del ferm situada immediatament sota la base i a sobre de l’esplanada, amb objecte de 

constituir una zona drenant i/o una capa de capacitat adequada per a suportar la base. 

 

MATERIALS 

 

Àrids naturals, producte de triturat de pedra de pedrera o grava natural, sorra, sòls 

seleccionats o materials locals, exempts d’argila, margues o altres matèries estranyes. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS 

 

Composició granulomètrica. La fracció garbellada pel sedàs 0,080 UNE serà menys que els 2/3 

de la fracció garbellada pel sedàs 0,40 UNE en pes. 

 

La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins dels límits que a continuació 

s’assenyalen: 

 

% PASSA 

SEDÀS S – 1 S – 2 S – 3 S – 4 S – 5 S – 6 

50 100 100 - - - - 

25 75/95 100 100 100 100 - 

10 30/65 40/75 50/85 60/100 - - 

5 25/55 30/60 35/65 50/80 55/100 70/100 

2 15/40 20/45 25/50 40/70 40/100 55/100 

0,40 8/20 15/30 15/30 25/45 20/50 30/70 

0,080 2/8 5/15 5/15 10/25 6/20 8/25 

 

Els fusos S-4, S-5, i S-6 tant sols podran utilitzar-se per a trànsit lleuger. 

 

La mesura màxima no revessarà la meitat del gruix de la capa compactada.  
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Qualitat: Coeficient de desgast Els Àngels inferior a 50 

 

Capacitat portant: CBR > 20 

 

Plasticitat: En subbases per a trànsit pesat i mig el material serà no plàstic i el seu equivalent 

de sorra superior a 30. 

 

En subbases per a trànsit lleuger s’acompliran les següents condicions: 

LL < 25 

IP < 6 

EA > 25 

 

EXECUCIÓ 

 

Les subbases granulars s’executaran quan la temperatura ambient, a l’obra, sigui superior a 

dos graus centígrads. 

 

Damunt de les capes en execució es prohibirà tot tipus de trànsit fins que no s'hagi completat 

la seva compactació. Si no fos possible, el trànsit que hagi de passar pel damunt es distribuirà 

de manera que no es concentrin les petjades en la superfície.  

 

Un cop realitzada la compactació i el refinat de la superfície sobre la que s'ha de col·locar la 

subbase, es procedirà a l’extensió de la mateixa en capes de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l’esplanada, essent el gruix funció dels equips que s’utilitzin per a la seva 

compactació, i compactant-se fins a obtenir una densitat mínima del 98% del Proctor 

Modificat. 

 

En cas que el material tingui una humitat inferior a la òptima, segons l’assaig P.M., es 

procedirà a humidificar de manera uniforme. 

 

No es permetrà l’estesa d’una nova capa sense tenir resultats satisfactoris de compactació de 

l’actual. 

 

La compactació es realitzarà longitudinalment des dels costats cap al centre i solapant en cada 

recorregut una amplada no inferior a una tercera part de l’element compactador. 
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Els errors per excés d’excavació de la caixa, s’ompliran independentment amb el mateix 

material que forma la subbase. 

 

RECEPCIÓ 

 

La superfície acabada no haurà de variar de 10 mil·límetres quan es comprovi amb una regla 

de tres (3) metres, aplicada longitudinalment. 

 

El no compliment de qualsevol de les condicions especificades anteriorment, és motiu suficient 

per obligar a la reconstrucció de la subbase. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

La subbase s’amidarà o abonarà per metres cúbics (m3) realment executats en obra i els 

excessos per error de construcció no seran abonables. 

 

 

Article 501.- BASES GRANULARS 

 

DEFINICIÓ 

 

El tot-u artificial és una barreja d’àrids total o parcialment de trituració en la qual la 

granulometria del conjunt és de tipus continu. 

 

MATERIALS 

 

Procediran de la trituració de pedra de pedrera o grava natural sempre que la part retinguda 

pel sedàs 5 UNE tingui com a mínim un 50% en pes d’elements de trituració que presentin 

dues o més cares de fractura. 

 

L’àrid tindrà els seus elements nets, sòlids i resistents, de forma raonable, sense pols, brutícia, 

argila o altres matèries estranyes. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Composició granulomètrica: La part retinguda pel sedàs 0,080 UNE serà més petita que la 

meitat de la part retinguda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 

 

La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins dels límits assenyalats en el 

següent quadre: 

 

% RETINGUT 

SEDÀS Z – 1 Z – 2 Z – 3 

50 100 - - 

40 70/100 100 - 

25 55/85 70/100 100 

20 50/80 60/90 70/100 

10 40/70 45/75 50/80 

5 30/60 30/60 35/65 

2 20/45 20/45 20/45 

0,40 10/30 10/30 10/30 

0,080 5/15 5/15 5/15 

 

La mida màxima no superarà la meitat del gruix de la  capa compactada. 

 

Qualitat: Coeficient de desgast Els Àngels inferior a 35. 

 

Plasticitat: El material serà no plàstic i el seu equivalent de sorra superior a 30. 

 

EXECUCIÓ 

 

El tot-ú artificial no s’estendrà fins a tenir la seguretat de què la densitat i la rasant de la capa 

de suport són les indicades pel projecte. 

 

L’àrid s’estendrà en capes de gruix uniforme; no inferior a 10 cm. evitant la segregació i la 

contaminació. Si s'hagués d’afegir aigua, l’humitejat seria de forma uniforme. 
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Un cop compactat, el tot-u ha de tenir les densitats següents referides a l’assaig Proctor 

Modificat: 

 

- Capes de base per a trànsit mig i pesat  100% 

- Capes de base per a trànsit lleuger  98% 

- Capes de subbase    95% 

 

L’execució dels treballs s’aturarà quan la temperatura baixi de dos graus centígrads. 

 

S’haurà de suprimir l’acció de qualsevol tipus de trànsit sobre les capes no consolidades i si no 

fos possible, es distribuirà aquest de manera que no es concentrin les petjades en la superfície. 

 

RECEPCIÓ 

 

No seran rebudes aquelles zones que presentin irregularitats superiors a 10 mil·límetres, 

amidats amb una regla de 3 metres o quan no acompleixin les especificacions esmentades en 

els apartats anteriors. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra i amidats segons 

plànols. 

 

Els excessos per error en l’anivellació de les subbases, es replenaran amb material de base, 

sense dret a abonament de cap classe. 

 

 

Article 530 .- REG D’IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 

 

El lligant bituminós a emprar serà l’emulsió asfàltica tipus ECR – 1, amb una dotació de mig 

quilogram per metre quadrat (0,5 Kg/m2), que pot ser modificada pel Director de l’Obra a la 

vista de les proves en obra. 
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MESURA I ABONAMENT 

 

En aquells casos que el reg, formi part d’una unitat d’obra de paviment amidada per metres 

quadrats (m2) no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

 

En cas contrari es pagarà per metre quadrat (m2) de superfície regada, amidada sobre terreny, 

i en el preu s’inclou la preparació de la superfície en el cas que la capa inferior no s’hagués 

realitzat, ja que sinó estaria inclòs en aquesta última, el lligant bituminós emprat i la seva 

col·locació i també l’àrid i la seva extensió. 

 

 

Article 542.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 

Regiran les prescripcions del Plec General amb les següents addicions i/o modificacions. 

 

MATERIALS 

 

- Lligants: El lligant bituminós a emprar serà el betum asfàltic de penetració tipus 60/70 

- Àrid gros: Acomplirà les característiques: 

- Coeficient  de Els Àngels inferior a vint-i-cinc (25) a les capes intermèdia i de 

"rodadura” i inferior a trenta (30) a la capa base. 

- Poliment  accelerat  superior a  quaranta-cinc  centèsimes (0,45). 

- Pèrdua  en  pes,  sotmès  a cinc (5) cicles de  solució  de sulfat sòdic, inferior al 

dotze per cent (12%) 

- Fragilitat inferior a disset (17). 

 

El control d’aquestes característiques s’efectuarà per mitjà de l’assaig respectiu per cada mil 

metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’àrid gros a emprar. 

 

Per altra banda, es considerarà que l’adherència és suficient quan el percentatge ponderal de 

l’àrid totalment recobert, després de l’assaig d’immersió en aigua, sigui superior al setanta cinc 

per cent (75%), sempre que en el vint-i-cinc per cent (25%) restant no hi hagi més del quinze 

per cent (15%) del total que presenti cares totalment descobertes. 
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- Àrid fi: L’àrid fi a emprar en les mescles bituminoses serà sorra procedent de la 

trituració de pedra de pedrera, a la qual es podrà afegir com a màxim un quinze per 

cent (15%) de sorra natural. Acomplirà les característiques: 

- Equivalent de sorra: superior a seixanta (60) a la capa intermèdia i a la de 

rodament. 

- Pèrdua, per acció de sulfats sòdics, inferior al dotze per cent (12%). 

- La granulometria per via humida de la sorra s’ajustarà al següent fus: 

 

TAMÍS % PASSA 

4 100 

8 95 – 100 

16 85 – 100 

30 66 – 90 

50 30 – 60 

100 5 – 25 

200 0 – 5 

 

Es considerarà que l’adherència amb els lligants és suficient quant en l'assaig Riadel-Weber 

sigui superior a quatre (4). 

 

- Filler: Consistirà en pols minerals, natural o artificial. 

 

- Natural: Obtingut pels processos habituals d’extracció i preparació d’àrids. 

Complirà les següents condicions: 

- Procedirà del picat de roca pedra calcària desproveïda d’argila. 

- No tindrà mica, argila o matèria orgànica. 

- Coeficient d’activitat inferior a un (1) 

- No procedirà de la recuperació de l’assecat de material llimós. 

 

- Artificial: Comprèn el ciment pòrtland, i la calç apagada. En cas d’un ciment 

pòrtland, es comprovarà que el contingut de calç lliure no excedeixi del 

tres per cent (3%) i que no s’hagi humit durant el període 

d’emmagatzematge. 
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- La utilització de calç apagada es veurà limitada a aquells casos en que hi 

hagi una garantia absoluta. 

- El filler es pot compondre, en la seva totalitat, per material natural, o bé 

per una barreja de material natural o artificial. 

- Si s’utilitza ciment com a filler, la seva dosificació no podrà ésser superior 

al tres per cent (3%) del pes total de la barreja. 

- Si s’utilitza calç apagada no es dosificarà en quantitat superior al dos per 

cent (2%) del pes total de la barreja. 

- A més el filler resultant haurà d’acomplir les següents condicions: 

- No tindrà plasticitat 

- Coeficient d’activitat inferior a un (1) 

- Densitat aparent en benzè compresa entre cinc i nou dècimes de 

gram per centímetre cúbic (0,5 - 0,9 g/cm3) 

- Curvatura granulomètrica representada en paper semilogarítmic, de traç 

continu. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPES 

 

- Capa de rodament 

Betum asfàltic de penetració B60/70 

 

Criteri Marshall Mínim Màxim 

Núm. de cops 75 75 

Estabilitat (Kg) 750 - 

Fluència 1/100” 8 12 

Estabilitat/Fluència (Kg/mm) 300 - 

Buits de la mescla (òptim = 4) 13 - 

Buits de l’esquelet mineral 14 - 

Pèrdues a la immersió/compressió - 25% 
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- Capa intermèdia i capa base 

Betum asfàltic de penetració B60/70 

 

Criteri Marshall Mínim Màxim 

Núm. de cops 75 75 

Estabilitat (Kg) 600 - 

Fluència 1/100” 8 14 

Estabilitat/Fluència (Kg/mm) 250 - 

Buits de la mescla (òptim = 4) 3 6 

Buits de l’esquelet mineral 14 - 

 

ASSAIGS 

 

Les característiques dels àrids a emprar en mescles bituminoses es comprovaran abans del seu 

ús, mitjançant la realització d’assaigs dels tipus i freqüència que s’assenyalen entenent-se que 

les xifres que es donen són mínimes i es refereixen a cadascuna de les procedències escollides 

i que la Direcció Facultativa de les Obres podrà modificar els tipus i el número dels mateixos  

 

- Àrid gros 

- Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció un (1) assaig granulomètric. 

- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció un (1) assaig d’absorció del 

lligant a la resta dels àrids i un (1) assaig de pes específic. 

 

- Àrid fi 

- Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció un (1) assaig granulomètric. 

- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció un (1) assaig d’absorció de 

lligant unit a la resta dels àrids i un (1) assaig de pes específic. 

 

- -Filler 

- Un (1) assaig diari de límits d’Atterberg 

- Un (1) assaig diari d’humitat del ciment 

- Un (1) assaig diari del coeficient d’activitat 

- Un(1) assaig diari de densitat aparent del filler total en benzè. 
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- Un (1) assaig per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció de filler per a 

determinar l’absorció del lligant, unit a la resta d’àrids. 

- Un (1) assaig per partida per determinar la calç lliure en el ciment, en el 

suposat d’utilitzar-se. 

- Un (1) assaig per partida per a determinar el ciment si és que s’utilitza. 

 

- -Betum 

- Un (1) assaig de penetració  

- Un (1) assaig d’índex de penetració  

- Un (1) assaig de pes específic  

 

Durant la realització de les obres s’efectuaran assaigs del tipus i freqüència que s’assenyalen, 

entenent-se que les xifres que es donen són mínimes i que la Direcció de les Obres podrà 

modificar els tipus i el número dels mateixos: 

 

- Per cada hora de treball: 

- Un (1) assaig granulomètric de la barreja d’àrids a l’entrada de la 

mescladora. 

- Una (1) determinació de la temperatura dels àrids i del lligant bituminós a 

l’entrada de la mescladora. 

- Una (1) determinació de la temperatura de la barreja a la sortida de la 

mescladora. 

 

- Per cada dues hores de treball: 

- Un (1) assaig d’extracció de mostres agafades a l’estenedora. 

- Una (1) determinació de l’equivalent de sorra de la barreja d’àrids. 

 

- Per cada jornada de treball: 

- Un (1) assaig Marshall o Hubbard-Field, sobre sis (6) provetes fabricades 

durant la jornada de treball, a intervals regulars, tres (3) pel matí i tres (3) 

per la tarda 

 

- Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) de mescla estesa: 

- Un (1) assaig de determinació de densitat sobre testimoni. 
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MESURA I ABONAMENT 

 

S'amidarà i abonarà per Tn, realment col·locades, i en el preu estan inclosos els àrids, el betum 

el filler inclòs el d'adaptació, la fabricació, el transport a obra i l'estesa i compactació. 

 

 

Article 555.- VORADES DE PEDRA 

 

DEFINICIÓ 

 

Element resistent col·locat sobre una base adequada que delimita una calçada o una vorera. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

El talús del “plinton” serà de tres a u (3:1). 

 

L’aresta superior exterior estarà arrodonida. 

 

Les vorades corbes tindran la mateixa secció transversal que les rectes i la seva curvatura 

s’ajustarà a la que tingui en el mateix tram la corba de la qual formin part. 

 

Les dimensions seran definides en els plànols. 

 

La resistència a la compressió no serà inferior a 1.300 kg/m3. 

 

El coeficient de desgast serà més petit de 1,3 mm. 

 

Es rebutjaran en acopi les vorades que presentin defectes, en cas que siguin deguts al 

transport. 

 

No seran acceptades les vorades quan la seva secció transversal no s’adapti a les dimensions 

assenyalades en els plànols amb unes toleràncies en més o en menys d’1 cm. 
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EXECUCIÓ 

 

Les vorades es col·locaran sobre un llit format per una capa de formigó H-20 de dotze (12) cm. 

de gruix com a mínim. 

 

Per tal de permetre la sortida de l’aigua de les voreres, la cara superior de les vorades, 

presentarà un pendent transversal, de 2%. 

 

En els canvis de rasant s’utilitzaran els acords de major radi compatibles amb les condicions 

particulars de l’obra. 

 

Es manarà l’aixecament i la correcta col·locació d’aquelles vorades que presentin en planta 

punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient, com a l’ús de vorades de radi 

inadequat. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’efectuarà per metres lineals realment col·locades i en el seu preu està inclosa la vorada, el 

formigó de fonaments, la col·locació i anivellació i el rejuntat amb morter M-450. 

 

 

Article 563.- RIGOLES AMB LLOSETES BLANQUES 

 

DEFINICIÓ 

 

És una franja de paviment de característiques adequades que constitueix el límit d’una calçada 

i que serveix de conducció de les aigües superficials i/o de contenció lateral pel paviment. 

 

Aquesta franja està feta per unes llosetes blanques que tenen una petjada de morter ric en 

ciment blanc i àrid fi que forma la cara i una capa de base de morter ric en ciment i àrid més 

gruixut que forma el darrera. 
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CARACTERÍSTIQUES 

 

Desgast per fregament: 

- Recorregut 250 metres. 

- Pressió 0,6 kg/cm2. 

- Abrasiu sorra silícia 1 gr/cm2. Per via humida mesurat pèrdua d’alçada inferior a 1,5 

mil·límetres. 

 

No s’acceptarà les llosetes de dimensions i gruixos de capes diferents dels especificats amb 

una tolerància màxima de 2 mil·límetres en més o en menys. De cada acopi s’assajaran tantes 

llosetes com indiqui la Direcció Facultativa de les Obres. Si la mitjana dels resultats no arriba 

als límits previstos, es rebutjarà el mateix que podrà ser convenientment marcat per tal de no 

fer-ne ús en un altra obra. 

 

EXECUCIÓ 

 

Les llosetes es mullaran amb aigua. 

 

Un cop compactat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran les 

llosetes, una la costat de l’altra sobre un llit de morter de ciment pòrtland de 2 cm. de gruix. 

 

Es col·locaran a junta seguida i en alineacions rectes. A continuació se li donarà una lletada de 

morter de ciment blanc, pel replè de les juntes i es picaran les llosetes fins obtenir una 

superfície totalment llisa. 

 

Acabada aquesta operació es realitzarà la neteja de la superfície traient l’excés de lletada 

abocada. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Es realitzarà per metres lineals i en el preu està inclòs les llosetes, el formigó de fonament, el 

morter, la col·locació i anivellació i el rejuntat amb la vorada blanca corresponent. 
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Article 570.- PAVIMENT DE LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT 

 

DEFINICIÓ 

 

Superfície pel trànsit de vianants, que generalment es col·loca en un pla més elevat que el de 

la calçada i que es construeix amb llosetes de morter comprimit. 

 

Les llosetes estan formades per una cara superior amb morter de ciment i àrid fi i en alguns 

casos de colorants i una altra cara de morter menys ric amb ciment i àrid més gros que forma 

la cara inferior. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Forma i dimensions: el tipus reglamentari serà quadrat, 20 cm. de costat i 4 de gruix. 

 

Constitució: cara superior de desgast 12 mm. de gruix i cara de base de 28 mm. 

 

Les llosetes normals es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland i sorra natural. Les 

llosetes de color es fabricaran amb ciment pòrtland i sorra natural a la capa base i amb ciment 

acolorit i sorra de marbre blanca a la capa superior de desgast. 

 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de les Obres. 

 

Desgast per fregament: 

- Recorregut 250 metres. 

- Pressió 0,6 kg/cm2. 

- Abrasiu sorra silícia i gr/cm2. per via humida, desgast mesurat en alçada inferior a 2 

mil·límetres. 

 

Resistència a la flexió: 

- Flexió per peça completa, sobre 4 suports situats entre i cm. i càrrega puntual al mig 

superior a 350 kg. 

 

El pendent transversal serà igual o superior al 2%. 
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LIMITACIONS 

 

S’haurà de suspendre l’execució quan la temperatura ambient sigui de 4 graus centígrads o bé 

hi hagi riscs de pluges. 

 

No s’obrirà el paviment al trànsit de vianants abans de les 24 hores a l’estiu i 48 hores a 

l’hivern. 

 

EXECUCIÓ 

 

Les llosetes es mullaran amb aigua. 

 

Un cop col·locat el formigó del fonament amb un gruix mínim de 10 cm. es col·locaran les 

llosetes, una al costat de l’altra sobre una capa de morter de ciment pòrtland de 2 cm. de 

gruix. 

 

Es col·locaran a junta seguida i en alineacions rectes, començant la seva col·locació al costat de 

la vorada. 

 

Tot seguit se li donarà una lletada de morter de ciment pòrtland per al replè de les juntes i es 

picaran les llosetes fins a obtenir una superfície totalment llisa. 

 

Acabada aquesta operació es procedirà a la neteja de la superfície traient l’excés de lletada 

abocada. 

 

RECEPCIÓ 

 

No seran acceptades aquelles llosetes que no estiguin perfectament anivellades, sense ressalts 

ni depressions, ni els paviments que presentin llosetes que no estiguin correctament 

assentades. 
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MESURA I ABONAMENT 

 

La posta en obra dels paviments de llosetes de morter comprimit s’abonarà per metres 

quadrats (m2) i en el seu preu estan incloses les llosetes, el morter de ciment, la col·locació i la 

lletada. 

 

 

Article 590.- PASSOS MINUSVÀLIDS 

 

DEFINICIÓ 

 

És una zona de paviment de voreres, normalment a les cantonades, en la que es disposa 

mitjançant rampes l’accés als vials suprimint el bordó que en la vorera crea les vorades. 

Compliran les prescripcions establertes al Codi d’Accessibilitat de Catalunya i per tant aniran 

senyalitzats amb una franja d’1 m, perpendicular al pas i d’1 m d’amplada. 

 

MATERIALS 

 

Si l’ample de la vorera es suficient es formaran per mitjà de peces de formigó prefabricat de 

mides 0,40x120 cm i si no es formaran deprimits amb el panot. 

 

Les mides i dimensions es poden veure en els plànols. 

 

EXECUCIÓ 

 

L’execució serà la mateixa que per a les voreres i vorades contingudes en aquest Plec. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

S’amidarà i abonarà per unitats realment acabades. 

 

El seu preu inclou el formigó de solera de voreres i fonament de les vorades, la formació de 

pendents, el material i la seva col·locació i anivellació i el rejuntat.  
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Article 600.- BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ARMAT 

 

MATERIAL 

 

Seran barres corrugades del tipus B 500 S, segons la designació de la EH-98 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Les barres d’accés emprades al formigó armat s’amidarà i abonaran pel seu pes en quilograms 

(Kg) deduïts dels plànols o aplicant els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes 

dels mateixos en els plànols. 

 

En el preu unitari s’inclouen les pèrdues, retalls i els solapes de les barres encara que no 

estiguin previstos en els plànols, com també la formació, i col·locació de les mateixes. 

 

Les armadures complementàries disposades a les zones de juntes de mur o de taulers o demés 

elements auxiliars es consideren incloses dins del preu unitari de les mateixes. 

 

 

Article 610.- FORMIGONS 

 

TIPUS DE FORMIGONS 

 

Tots el formigons compliran la EHE-98 (R.D. 1 Julio 1999) i es considerarà la tipificació 

d’aquesta instrucció (art. 39.2) 

 

Es consideren el següents tipus de formigó. 

- Formigó HM-20/B/20/IIa per a soleres i protecció de canalitzacions, bases de 

paviments i daus de cimentació d’enllumenat. 

- Formigó HA-20/B/20/IIa per a les sabates i paraments dels murs. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Es realitzarà una sèrie de provetes de HA-20/B/20/IIa cada dia que es formigoni. 
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Les provetes seran fabricades, curades i trencades a compressió a 28 dies de edat segons les 

normes UNE 83301:84, UNE 83303:84 i UNE 83304:84. 

 

El nivell establert per a tots els tipus de formigó és un nivell de control NORMAL. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Els diferents tipus de formigó s’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts dels 

plànols del projecte. 

 

Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres casos 

no seran d’abonament. 

 

El preu del formigó inclou el ciment, àrids, aigua, additius així com la fabricació, el transport i la 

posta en obra, la compactació, les juntes, el curat i l’acabat. 

 

 

Article 700.- MARQUES VIALS 

 

DEFINICIÓ 

 

Es defineixen com a marques vials consistent a la pintura de línies, paraules, o símbols sobre el 

paviment, vorades, o altres elements de la carretera; els quals serveixen per a regular el trànsit 

de vehicles i vianants. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d’aplicació. 

- Pintura de marques. 

 

MATERIALS 

 

Pintures convencionals 

 

La pintura serà homogènia, de consistència uniforme i estarà lliure de pèls i matèries estranyes 

i no contindrà més de l’1% d’aigua. 
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La pintura i esferetes de vidre s’hauran de subministrar per separat, havent d’adaptar-se la 

maquinària a aquest tipus d’ocupació. 

 

Una vegada aplicada la pintura amb les esferetes de vidre sota les condicions normals, 

assecarà suficientment als 45 minuts següents de l’aplicació, de manera que no permeti 

adherència, desplaçament ni decoloració sota l’acció del trànsit. 

 

La pintura i les esferetes de vidre compliran amb lo prescrit en les Normes adjuntes PB-e del 

Laboratori Central d’Assaigs de Materials de Construcció (versió 1970), tant en lo referent a la 

qualitat dels materials com a les condicions que ha de complir la pel·lícula seca una vegada 

aplicada. 

 

Pintures de “SPRAY – PLÀSTIC” 

 

Aquestes pintures hauran d’aplicar-se indiferentment per extracció  o mitjançant 

polvoritzacions amb pistola permetent l’addició de microesferes de vidre immediatament 

després de la seva aplicació. 

 

El material portarà inclòs un percentatge, en pes, d’esferes del vint per cent (20%) i així 

mateix, un quaranta per cent (40%) del total, en pes, haurà de ser subministrat per separat, és 

a dir, el mètode serà el denominat combinex, havent per tant d’adaptar-se la maquinària a 

aquest tipus de treball. 

 

El dissolvent estaria constituït per una mescla de les resines sintètiques termoplàstiques i 

plastificants, un de les quals, al menys, serà sòlida a temperatura ambient. 

 

El contingut total al lligant d’un compost termoplàstic estarà comprés entre el quinze per cent 

(15%) i el trenta per cent (30%), en pes, no es poden administrar valors que no estiguin 

compresos entre aquests percentatges. 

 

L’assecat del material serà instantani, donant com a marge de temps prudencial el de trenta 

segons (30 s.) ; no sofrint adherència, decoloració o desplaçament sota l’acció del trànsit. 

 

Microesferes de vidre 
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Microesferes de vidre per a pintures convencionals 

 

Les microesferes de vidre per a pintures convencionals compliran amb lo previst en la Norma 

PB-2 del Laboratori Central d’Assaigs de Materials de Construcció  (versió 1970), annex al 

present Plec de Condicions. 

 

Microesferes de vidre per a pintures “SPRAY – PLÀSTIC” 

 

Les microesferes de vidre incorporades a la mescla, tindran de complir amb lo establert a la 

B.S. 3.262, part 1ª, paràgraf 1er., ja que totes passen pel sedàs de ú setanta mil·límetres (1,70 

mm.) i no més de deu per cent (10%) passaran pel sedàs de tres centes (300) micres. (Aquests 

sedassos compliran les toleràncies permeses a la B.S. 410). 

 

No menys del vuitanta per cent (80%) d’aquestes microesferes seran transparents i 

raonablement esfèriques, estant exemptes de partícules fosques i/o d’aspecte lletós. 

 

Les microesferes afegides sobre la superfície de la marca vial pintada, seguiran el següent 

gradient: 

 

SEDÀS B.S. % PASSA 

1, 70 mm. 100 

600 micres No menys de 85 

425 micres No menys de 45 

300 micres 5 – 30 

212 micres No més de 20 

75 micres No més de 5 

 

L’índex de refracció de les microesferes no serà inferior a ú i mig (1,5) quan es determini 

segons el mètode d’immersió utilitzant benzè pur com líquid de comprovació, segons la Norma 

MEIC 12.31. 

Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels 

respectius tractaments amb aigua, àcid i clorur càlcic, tal i com es descriu en la Norma MEIC 

12.29. 
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Característiques de la pel·lícula seca de “SPRAY – PLÀSTIC” 

 

Tots els materials tindran de complir les especificacions contingudes en la “BRITISHSTANDARD 

SPECIFICATION FOR ROAD MARKING MATERIALS” B.S. 2,363 PART 1. 

 

La pel·lícula de “Spray – plàstic” blanca, una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de 

matisos. 

 

La reflectància lluminosa direccional pel color blanc serà aproximadament vuitanta (80). (MEIC 

12.97.). 

 

El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l.) aproximadament. 

 

Els assaigs de comprovació s’efectuaran tenint en compte les especials característiques del 

producte, considerant-ne la seva condició de “Premesclat” per lo que s’utilitzaran els mètodes 

adequats  per a talls assaigs que podran diferir dels usats amb les pintures normals, ja que per 

la seva naturalesa i gruix no hauran de tenir comportament semblant. 

 

Punt de reblaniment 

 

El punt de reblaniment és variable segons les condicions climàtiques locals, sí bé és 

aconsellable per les condicions climàtiques  espanyoles, que aquest punt no sigui inferior a 

noranta graus (90 ºC.). Aquest assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola i anell 

ASTM b-28-58T. 

 

Estabilitat a el calor 

 

El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat; això és, la temperatura a la qual el 

material pot ésser mantingut per un mínim de sis hores (6 h.) a una caldera tancada o ala 

màquina d’aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura no serà 

inferior de S + 50 ºC., sent S la temperatura del punt de reblaniment mig segons la Norma 

ASTM E-28-78T. La disminució de lluminària  usant un espectrofotòmetre de reflectància amb 

filtres 601, 605 i 609, no serà més gran de cinc (5). 

 

Solidesa a la llum 
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Quan es sotmet a la llum ultraviolada durant setze hores (16 h.), la disminució al factor de 

luminància no serà més gran de cinc (5). 

 

Resistència al flux 

 

El percentatge de disminució en alçada d’un con de material termo – plàstic de dotze 

centímetres (12 cm.) de diàmetre i cent més menys cinc mil·límetres (100 +/- 5 m..) d’alçada 

durant quaranta-vuit  hores (48 h.) a vint-i-tres graus centígrads (23 ºC.), no serà major de vint-

i-cinc (25). 

 

Resistència al impacte 

 

Preses de deu (10) mostres de cinc mil·límetres (5 mm.) de diàmetre i vint-i-cinc mil·límetres 

(25 mm.) de gruix, sis (6) no hauran de sofrir deterioro sota l’impacte d’una bola d’acer caient 

des de dos metres (2 m.) d’alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques 

locals. 

 

Resistència a l’abrasió 

 

La resistència a l’abrasió serà amidada amb l’aparell Taber, utilitzant rodes de calibre 11-12. 

Per lo qual s’aplicarà el material sobre una xapa de model d’un octau de pilssada (1/8”) de 

gruix i es sotmetrà a la proveta a una abrasió  lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després 

de dues centes (200) revolucions no serà superior a cinc grams (5 g.). 

 

Resistència al lliscament 

 

La resistència al lliscament és una de les principals avantatges que representa el pintat de 

marques vials amb aquest material, no obstant, l’assaig corresponent pot realitzar-se 

mitjançant l’aparell Road Researvè Laboratory Skid, no sent inferior a quaranta-cinc (45). 
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Composició del material 

 

Com a conseqüència de què el material termoplàstic és aplicat en calent, s’obté normalment 

una bona adherència amb les superfícies bituminoses. En alguns casos, sobre superfícies 

velles, polides i sobre ciment, es aconsellable utilitzar un “Tackoat”. 

 

El material termoplàstic no serà aplicat ami sobre pols de detritus fang o matèries entranyes 

similars, ni sobre velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. 

 

Quan la superfície de la calçada estigui a temperatura inferior a deu graus centígrads (10ºC.) o 

estigui humida, serà tractada amb un “Tackoat” o s’assecarà curosament mitjançant un 

escalfador. 

 

Preparació del material termoplàstic 

 

Per evitar la decoloració o el clivellament degut a l’escalfament excessiu, el material s’afegirà 

al preescalfador en peces  no superiors a quatre quilograms (4 kg.) mesclant-les mitjançant un 

agitador mecànic i en una caldera preferiblement prevista de “Jacket” per evitar el 

sobreescalfament local. Una vegada barrejat el material, serà utilitzat tan ràpidament com 

sigui possible i en cap cas serà  mantingut en les condicions anteriors de temperatura màxima 

per un període superior a quatre hores, (4 h.)  inclòs el preescalfament. 

 

L’aplicació es realitzarà mitjançant màquina automàtica, utilitzant els sistemes de “spray” o 

destrucció sense que en ambdós casos es sobrepassin els límit de temperatura fixats pel 

fabricant per aquestes aplicacions. 

 

La superfície de la marca vial una vegada aplicat el material termoplàstic serà de textura i gruix 

uniforme i apreciable lliure de ratlles i bombolles. 

 

Sempre que no hi hagi altre especificació per part del  Promotor; el material termoplàstic serà 

aplicat als següents espessors resultants: 

 

Marques vials executades automàticament a “spray” no menor de mil·límetre i mig (1,5 mm.). 

 

Marques vials executades a mà no menor de tres mil·límetres (3 mm.). 
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El consum del material estarà comprés entre dues amb sis dècimes i tres (2,6 i 3,0), mínim 

necessari per a un gruix de marca vial d’aproximadament mil·límetre i mig (1,5 mm.). 

 

Per l’aplicació del material termoplàstic es disposarà de la maquinària especialitzada 

necessària per la correcta execució i posta en obra del material constructiu de les marques 

vials. L’Adjudicatari haurà de presentar la maquinària suficient per l’execució de les obres del 

present Projecte a examen del Promotor per què realitzi les proves que estimi necessàries i 

rebutgi o admeti aquesta maquinària. 

 

Pintura de dos components aplicats en fred 

 

Estan inclosos en aquest apartat aquells materials presentats en dos components, aplicables 

en fred mitjançant polvorització reflectant i no reflectant. 

 

Aquests materials s’utilitzaran per a marcar línies, paraules o símbols que siguin reflectants i 

no reflectants, i tindran una duració superior a les pintures i els spray – plàstic en calent 

depenent aquesta del gruix que pot ésser de sis dècimes de mil·límetre (0,6 mm.) fins 

mil·límetre i mig (1,5 mm.). 

 

El lligant serà de resina metacrílica o plastificant amb base URE-FORMOL catalitzadora 

mitjançant reaccions químiques per òxid orgànic. El Contingut de Biòxid de Titani no serà 

inferior  al dotze per cent (12%), la càrrega estenedora i l’additiu serà adequat per a la seva 

aplicació, duració, poder antilliscant i a més per a la seva  propietat hidròfuga. 

 

A vint-i-cinc  més, menys dues dècimes de grau centígrad (25 +/- 0,2 ºC.) estarà compresa 

entre cent (100) i cent vint (120) unitats Krebs, tant el component A com per el B. L’extracte 

sec del component A serà del cent per cent (100%). L’extracte sec del component A serà com a 

mínim del cinquanta per cent (50%). 

 

El pes específic 

 

Està en ú i nou dècimes de quilograms per litre més, menys el deu per cent (1,9 kg/l +/- 0,1 x 

1,9 kg/l.). 
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Els materials, al cap de sis (6) mesos d’emmagatzemament en interior, apartats de fonts de 

calor i en condicions adequades, no mostraran  una sedimentació excessiva a envàs ple, 

recentment obert, i seran redispersats a estat homogeni per agitació mitjançant espàtula 

apropiada. Després d’agitats no presentaran grumolls, pèls, dipòsits durs ni dispersió de color. 

 

La pel·lícula aplicada a un gruix de capa de sis dècimes de mil·límetre (0,6 mm.) a vint graus 

centígrads (20 ºC.) i seixanta per cent (60%) d’humitat relativa, tindrà un aspecte uniforme 

sense grans ni desigualtats en el to del color i amb brillantor setinada “closca d’ou”. 

 

La seva adherència a d’ésser complerta no poden desenganxar-se del seu suport amb altre 

mitjà que no sigui  mecànic, i havent de portar, la part inferior de pel·lícula desenganxada, part 

del seu suport. 

 

La seva propietat hidròfuga te que preservar la reflectància amb paviment mullat, o disminuir 

amb la pluja i ami desaparèixer completament. 

 

La pel·lícula aplicada anteriorment, igualarà per comparació visual el color de la pastilla B-502 

de la norma UNE-48103 amb una tolerància menor que la existent en el de referència número 

3 de l’escala de Numsell de parells gris, segons la norma ASTM-D-2616-87. No es tindran en 

compte les diferències de brillantor existents entre la pintura a assajar, la escala Munsell i la 

pastilla de color de l’esmentada norma UNE. 

 

La reflectància lluminosa aparent de la pel·lícula aplicada i amidada sobre fons blanc, no serà 

menor de vuitanta-cinc (85) segons la norma MELC 12.97. 

 

Pel seu poder d’adherència, la microesfera incorporada a tot l’espessor de la pel·lícula, ha de 

resistir adherida a la mateixa, fins que com a mínim un trenta per cent (30%) de la superfície 

de la microesfera  quedi en contacte amb el producte. 

 

El poder cobridor s’estendrà en funció de la relació de contrast del respectius materials, 

aplicats a un rendiment de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2) sobre proveta de 

màstic deixant-lo endurir durant quaranta-vuit hores (48 h.) a una temperatura de vint-i-nou 

més, menys dos graus centígrads (29 +/- 2 ºC.) i humitat relativa de seixanta més, menys cinc 

per cent (60% +/- 5%). Al cap de cent seixanta-vuit hores (168 h.) de tractament, d’acord amb 

la norma MELC 12.94, No es produiran esquerdes, bombolles ni canvis apreciables de color, 
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sent la diferència existent menor que la del parell de referència número 2 de l’escala Munsell 

de parells grisos esmentada a ASTM 2616-67. 

 

Degut a les especials característiques d’aquest producte, l’equip d’aplicació  ha de complir amb 

els següents requisits: 

 

a) Ha de tindré dipòsits estancs i completament separats per cada un dels components. 

b) Ha de disposar d’un sistema de dosificació automàtic que garanteixi a cada moment 

la proporció exacta i constant de cada component a la mescla final, independent de 

la viscositat del producte, de la velocitat de la màquina o de les pressions utilitzades. 

c) La mescla d’ambdós components ha de realitzar-se de tal manera que al final 

d’aquest procés sigui perfectament homogeni. 

d) Per a l’aplicació de capes no excessivament grosses, és necessari que l’aplicació 

d’aquest producte pugui realitzar-se mitjançant polvorització a manera de com 

s’apliquen les pintures convencionals. 

e) Es disposarà, així mateix, d’un sistema de neteja ràpid que elimini en breus segons 

tot el material que havent entrat ja en contacte, els seus dos components, romandri 

sense haver estat aplicat. 

 

Tots els circuits de materials, dissolvents i mescla han d’ésser independents. 

 

A coneixement de l’Organisme Contractant i en atenció a la durada requerida, els gruixos de 

capa oscil·laran entre sis dècimes i mil·límetre i mig (0,6 i 1,5 mm.). 

 

A una temperatura de vint més, menys dos graus centígrads (820 ºC. +/- 2 ºC.) i humitat 

relativa de seixanta més, menys cinc per cent (60 +/- 5%), el temps de secant serà inferior a 

trenta minuts (30 min.). 

 

Després d’aplicades les microesferes de vidre a una proporció aproximada del seixanta per 

cent (60%) al vuitanta per cent (80%) i amidada mitjançant Road Research Laboratory serà 

superior a 55 S.R.T. 
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EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant-li a la Direcció 

d’Obres els punts a on comencen i acaben les línies continues de prohibir l’avançament, les 

línies de parada, pas de vianants, etc. 

 

L’Adjudicatari haurà de seguir estrictament les instruccions que rebi de la Direcció de les Obres 

tant amb lo referent als detalls geomètrics de les marques vials, com als dies i hores en que 

hagi de realitzar-se el treball d’acord amb les exigències del trànsit. 

 

L’adjudicatari haurà de procedir a netejar la superfície que ha de pintar-se per què quedi 

exempta de matèries estranyes, per medis manuals o mecànics, sent al seu càrrec les despeses 

que aquesta neteja puguin originar. 

 

L’Adjudicatari haurà d’especificar el tipus de pintura, esferetes de vidre i maquinària que 

utilitzarà a l’execució de les obres d’aquest Projecte, posant a disposició del Promotor les 

mostres de materials en el Laboratori. El cost d’aquests anàlisis haurà de ser abonat per 

l’Adjudicatari, podent pujar l’import dels mateixos junts amb la resta de materials i unitats 

d’obra fins l’1% del Pressupost d’Execució Material. 

 

L’Adjudicatari haurà de disposar del suficient nombre de màquines i personal especialitzat per 

executar l’obra de què es tracta en el termini de temps previst a l’adjudicació i en les 

condicions fixades pel Promotor. 

 

L’Adjudicatari, una vegada iniciades les obres del present projecte, no podrà disposar per una 

altra obra de la maquinària exigida pel Promotor per l’execució de les mateixes, sense la prèvia 

autorització i consentiment d’aquest Promotor el qual podrà retenir maquinària i equips el 

temps que sigui necessari fins a la total execució de les obres adjudicades. 

 

El premarcatge va inclòs a totes les unitats d’obres. 

 

En el cas de què la pintura no compleixi el present Plec de Condicions Particulars i Generals, 

l’Adjudicatari estarà obligat a tornar a pintar. 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES 

 

a) El valor del coeficient W a què es refereix l’article 278.5.3 del PG-3 (1975) no serà 

inferior a set (7). Així mateix, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2 podrà 

donar una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retro-reflexió, amidada entre quaranta-vuit hores (48 h.) i 

noranta-sis hores (96 h.) després de l’aplicació de la pintura, serà com a mínim de 

quatre-centes (400) milicandeles per flux i metre quadrat (m2). 

c) El valor inicial de la retro-reflexió als sis (6) mesos de l’aplicació serà com a mínim de 

dues-centes (200) milicandeles per flux i metre quadrat (m2).  

d) El grau de deteriorament de les marques vials, amidat als 6 (6) mesos de l’aplicació, 

no serà superior al trenta per cent (30%) en les línies de l’eix o de separació de 

carrils, ni al vint per cent (20%) en les línies de la vorada de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats d’acord a què es disposa a l’Ordre Circular nº 

296/86 T, no compleixin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant 

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

no podran aplicar-se. En el cas de què el Contractista hagués procedit a pintar 

marques vials amb aquests materials, s’haurà de tornar a realitzar l’aplicació al seu 

càrrec, en la data i termini que fixi el Director Facultatiu de les Obres. 

 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques vials o al seu repintat, serà necessari que els materials a 

utilitzar (pintura blanca i microesferes de vidre) siguin assajats per Laboratoris  Oficials del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, a fi de determinar si compleixen les especificacions 

vigents: article 278 i 289, respectivament, del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carretera i Ponts (PG-3 1975). 

 

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

haurà de fer-se amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita s’enviaran als Laboratoris Oficials, 

per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 kg) i 

un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 kg.); i es deixarà un altre envàs, 

com a mínim, de cada material sota custòdia del Director de les Obres, a fi de poder 

realitzar assaigs de contrast en cas de dubtes. 
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b) A les obres en què s’utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 

realitzarà un mostrari inicial aleatori, a raó d’un pot de pintura i un sac de 

microesferes de vidre per cada mil quilograms (1.000 kg.) de acopi de material; 

enviant després un pot i un sac agafat a l’atzar entre els anteriorment mostrats i 

reservant la resta de la mostra fins a l’arribada dels resultats dels assaigs. Una vegada 

conformada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de 

vidre agafats com a mostra  inicial podran retornar-se al Contractista per la seva 

utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran a la major brevetat possible, els assaigs complerts 

indicats en els articles 278 i 289 del PG-3 (1975) enviant els resultats al Director de 

les Obres el més ràpidament possible, indicant si compleixen totes les prescripcions i 

si és necessari enviar una nova mostra  per fer assaigs de contrast, davant  

l’incompliment d’alguna d’elles. 

d) Totes les mostres de pintura s’enviaran al Laboratori Central d’Estructures i Materials 

o als Serveis de Suport Tècnic de les diferents Demarcacions de Carreteres. 

e) Una vegada rebuda la confirmació de què els materials enviats als assaigs compleixen 

les especificacions, el Director de les Obres podrà autoritzar la iniciació de les 

mateixes. 

f) Durant l’execució de les marques vials, personal responsable enfront  l’Enginyer  

Director de les Obres, procedirà a prendre mostres directament de la pistola de 

màquina, a raó de dos (2) pots de dos quilograms (2 kg.) per lot d’acceptació  un dels 

quals s’enviarà al Laboratori Central d’Estructures i Materials per què es realitzin 

assaigs d’identificació reservant-se l’altre fins l’arribada dels resultats, per assaigs de 

contrast. 

 

Igualment, es procedirà a la presa de mostra de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre 

el paviment, mitjançant la col·locació d’unes xapes metàl·liques de trenta (30) a quinze 

centímetres (15 cm.) i un gruix d’un (1) a dos mil·límetres (2 mm.) a sobre  la superfície 

d’aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la màquina i en sentit transversal a aquesta 

línia. Aquestes xates hauran d’estar netes i seques i una vegada dipositada la pintura i 

microesferes, es deixarà assecar durant mig hora (1/2 h.) abans de recollir-les curosament i 

guardar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d’Estructures i Materials, per 

comprovar els rendiments aplicats. 
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El nombre aconsellable de xapes per controlar cada lot d’acceptació serà de deu (10) a  dotze 

(12), distanciades trenta (30) o quaranta metres (40 m.). 

 

Les xapes hauran de marcar-se amb la indicació de l’obra, lot, punt quilomètric i carretera a 

què correspon. 

 

A part de les confirmacions enviades al Director de les Obres indicant si els materials assajats 

compleixen les especificacions, el Laboratori Central d’Estructures i Materials redactarà un 

informe per cada mostra de pintura identificada, a on a més dels valors individuals de cada 

assaig, figurarà el coeficient de Valoració W a què es refereix l’Article 278.5.3 del PG-3 (1975). 

 

Alhora, el Director Facultatiu de les Obres rebrà els informes corresponents a les microesferes 

de vidre, assaigs d’identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes 

recollides durant l’execució de la marca vial. 

 

Els serveis o punts de Suport Tècnic de les corresponents Demarcacions o Subdemarcacions de 

Carreteres, procediran a una avaluació de comportament de les marques vials aplicades, 

determinant el grau de deteriorament i retro-reflexió de les mateixes. 

 

El grau de deteriorament s’avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques  als tres (3), sis 

(6), i dotze (12) mesos de l’aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es 

compararan amb el patró fotogràfic homologat  per l’Àrea de Tecnologia de la Direcció General 

de Carreteres. 

 

La intensitat reflexiva haurà d’amidar-se entre les quaranta-vuit (48) a noranta-sis hores (96 h.) 

de l’aplicació de la marca vial, i als tres (3), sis (6) i dotze (12) mesos, mitjançant un retro-

reflexòmetre digital. 
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NORMA PB-2 DEL LABORATORI CENTRAL D’ASSAIG I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

PINTURES I ESFERETES DE VIDRE A UTILITZAR EN MARQUES VIALS REFLEXIVES 

 

DEFINICIÓ 

 

Es defineixen com a pintures a utilitzar en marques vials reflexives les que s’utilitzen per a 

marcar línies, paraules o símbols que hagin d’ésser reflectants, dibuixats sobre el paviment, 

vorades i altres elements de la carretera. 

 

COMPOSICIÓ 

 

Les pintures reflexives constaran d’un aglomerat orgànic pigmentat de petites partícules de 

vidre, de forma esfèrica, que es subministraran separadament a raó de 715 g. D’esferes de 

vidre per cada litre d’aglomerat pigmentat. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AGLOMERAT ORGÀNIC PIGMENTAT 

 

Complirà les característiques indicades en l’Especificació PB-3 (Pintures no reflexives) de la 

present Proposta de Plec de Condicions de pintures per la senyalització de bandes de 

carretera. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PARTÍCULES DE VIDRE 

 

Naturalesa 

 

Estaran fetes de vidre transparent o d’un material anàleg i seran de tal naturalesa que 

permetin la seva incorporació a la pintura immediatament després d’aplicada, de manera que 

part de la seva superfície s’adhereixi fortament a la pel·lícula de pintura, quedant parcialment 

al descobert per que reflecteixi la llum. 

 

Defectes 

 

Hauran d’ésser suficientment incolores per no comunicar a la pintura, a la llum del dia, cap 

tonalitat de color apreciable. 
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Es consideren con defectuoses les partícules de vidre opalescents, opaques, trencades o que 

continguin bombolles d’aire de mesura superior a la meitat del seu diàmetre. La quantitat 

màxima admissible de boles defectuoses, quan s’assagi seguint les indicacions del MELC 12.29, 

seran del 30%. 

 

Índex de refracció 

 

L’índex de refracció de les esferes de vidre no serà inferior a una unitat i mitja (1,5), quan es 

determini pel mètode d’immersió, utilitzant  llum de wolframio (MELC 12.29). 

 

Resistència 

a) A l’aigua 

Realitzant l’assaig seguint les indicacions del MELC 12.29, al finalitzar els 60 minuts de 

tractament de reflux amb aigua destil·lada, les esferes de vidre no presentaran 

alteració superficial apreciable. El volum màxim admissible de solució d’àcid clorhídric 

0,01 N per neutralitzar  l’aigua destil·lada utilitzada a l’assaig, després de realitzar el 

mateix, serà de 4,5 cm3, quan s’utilitzi fenolftaleïna com indicador. 

 

b) Als àcids 

Després de 90 hores d’immersió en una solució diluïda d’un àcid, estabilitzada 

mitjançant un amortidor amb un pH comprés entre 5,0 i 5,3, les esferes de vidre no 

presentaran alteració superficial apreciable. L’assaig es realitzarà seguint les 

indicacions del MELC 12.29. 

 

c) A la solució 1 N de clorur càlcic 

Després de 3 hores d’immersió en una solució de 1N. De clorur càlcic, a 21 ºC., les 

esferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable. L’assaig es realitzarà 

seguint les indicacions del MELC 12.29. 

 

Granulometria 

 

Un mínim del 80% en pes de les esferes de vidre de passar pel sedàs núm. 20 de la sèrie ASTM 

i ser retingudes pel núm. 60 d’aquesta sèrie; és a dir, un mínim del 80% de les esferetes de 

vidre hauran de tenir diàmetres compresos entre 0,84 mm. (obertura del sedàs nº 20 ASTM) i 

0,25 mm. (obertura del sedàs nº 60 ASTM). 
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APLICACIÓ DE LA PINTURA REFLEXIVA 

 

Quan s’apliqui la pintura reflexiva amb un rendiment de 2,4 a 2,7 m2 per litre d’aglomerat 

pigmentat de 715 g. d’esferes de vidre, la superfície pintada resultant haurà d’ésser 

satisfactòria per la senyalització de marques de carretera. 

 

NORMA PB-3 DEL LABORATORI CENTRAL D’ASSAIG DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

PINTURES NO REFLEXIVES 

 

Objecte 

 

Aquesta norma té per objecte fixar les característiques que han de reunir les pintures no 

reflexives que s’utilitzin en la senyalització de bandes de trànsit sobre paviments bituminosos i 

de formigó, a carreteres. 

 

Classificació 

 

La composició d’aquestes pintures queda lliure a la elecció dels fabricants, als quals se’ls dóna 

un ampli marge en la selecció de les matèries primes i procediments de fabricació utilitzats, 

sempre i quan les pintures acabades compleixin els requisits d’aquest Plec de Condicions. 
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Característiques generals de la pintura líquida 

 

a) Característiques quantitatives 

Les dues classes de pintura incloses en aquesta norma compliran les 

característiques quantitatives donades a la taula I. 

 

TAULA I 

Característiques 
Límits 

Mínim Màxim 

Contingut en aigua, en % en pes de la pintura - 1 

Resistència Krebs-Storner a 200 r.p.m.   

 Grams 140 258 

 Unitats Krebs 70 90 

Temps d’assecat (a 21 ºC., 50 + 4% d’humitat relativa i 

gruix aproximat de la pel·lícula de 75 micres) 
  

 “Sec al tacte”, minuts 5 30 

 “Sec dur”, hores - 1 

 

b) Requisits qualitatius de les pintures 

a. Color 

Les pintures de la classe A seran de color blanc i les de la classe B, grogues. 

 

b. Conservació a l’envàs 

La pintura no mostrarà una sedimentació excessiva en envàs ple, recentment 

obert, i serà redispersada a un estat homogeni per agitació amb espàtula 

apropiada. Després d’agitada no presentarà grumolls, pèls, dipòsits durs ni 

separació de color. 

 

c. Estabilitat (MELC 12.77) 

• Envàs ple 

No augmentarà la seva resistència en més de 5 unitats Krebs al cap de 

18 hores de permanència en estufa a 60 +/- 2,5 ºC. en envàs 

hermèticament tancat, així com tampoc es formaran gleves, grumolls 

ni dipòsits durs. 
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• A la dilució 

La pintura continuarà estable i homogènia, no originant-se grumolls ni 

precipitats, quan es dilueixi una mostra de 120 cm3, de la mateixa amb 

15 cm3, d’una fracció de petroli. 

No destil·larà més del 10% a temperatura superior a 170 ºC. 

 

d. Propietats d’aplicació (MELC 12.3) 

S’aplicarà amb facilitat a brotxa, per polvorització o per altres procediments 

mecànics correctament utilitzats a la pràctica. 

 

e. Resistència al “sagnat” sobre superfícies bituminoses (MELC 12.84) 

Les pel·lícules de pintura recentment aplicades sobre superfícies bituminoses, 

no experimentaran per sagnat un canvi de color major que l’indicat amb el 

núm. 4 en la Referència Fotogràfica Standard (ASTM D868-48). 

La preparació de les provetes i en procediments d’assaig es realitzarà seguint 

les indicacions del MELC 12.84. 

 

Característiques de la pel·lícula seca 

 

a) Aspecte 

La pel·lícula seca de pintura tindrà aspecte uniforme sense grans ni desigualtats en el to 

de color i amb brillo setinat “closca d’ou”. 

 

b) Color (MELC 12.108) 

Les pel·lícules de pintura blanca (Classe A), una vegada seques, tindran color blanc pur, 

exempt de matisos, les grogues igualaran per comparació al groc B532 de la UNE 

48.103. 

 

c) Reflectància lluminosa aparent de les pintures blanques (MELC 12.97) 

Valor mínim: 75% 
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d) Poder cobridor de la pel·lícula seca (MELC 12.96) 

Pintures blanques Classe A: 

- Valor mínim de la relació de contrast  0,88 

Pintures grogues Classe B: 

- Valor mínim de la relació de contrast  0,88 

Per aquest assaig s’hauran d’utilitzar espessors de pel·lícula humida equivalent a 

l’obtingut quan s’aplica la pintura amb un rendiment màxim de 65 cm3, per metre 

quadrat de superfície. 

 

e) Flexibilitat 

Realitzat l’assaig de manera indicada en el MELC 12.93, no es produirà esquinçament ni 

desenganxament de pel·lícula al doblar la proveta assajada sobre el mandril de 12,5 

mm, de diàmetre. 

 

f) Resistència al desgast 

Serà igual o superior a la pintura de comparació quan s’assagi de la manera indicada en 

el MELC 12.95. 

 

g) Resistència a la immersió en aigua 

Examinada la proveta d’assaig immediatament després de treta de la cubeta amb aigua 

destil·lada, a temperatura ambient de 21 º a 32 ºC.), a on ha estat submergida durant 

24 hores, la pel·lícula de pintura tindrà bona adherència al suport. A un nou examen de 

la proveta, 2 hores després d’haver estat treta de l’aigua, solament s’admetrà una 

lleugera pèrdua de brillantor. 

L’assaig es realitzarà d’acord amb lo indicat en el MELC 12.91. 

 

h) Resistència a l’envelliment artificial 

Realitzat l’assaig d’acord amb el MELC 12.94, al cap de 168 hores de tractament, a la 

pel·lícula de pintura no es produiran esquerdes, bombolles ni canvis apreciables de 

color. S’utilitzaran  provetes de màstic asfàltic o formigó a les quals se’ls aplicarà una 

pel·lícula de pintura  objecte d’assaig, que haurà de deixar-se assecar durant 24 hores 

abans del inici del tractament. 
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i) Resistència a l’acció de la llum 

No es produirà enfosquiment del to de color major que el corresponent a la pintura de 

compactació quan s’assagin les provetes seguint les indicacions del MELC 12.94, durant 

24 hores suprimint la polvorització amb aigua. En canvi en el to de color produït en les 

provetes sotmeses a l’acció de la llum s’ha de jutjar per comparació amb provetes 

testimonis no sotmeses a aquesta acció. 

 

Pintures de comparació 

 

Les pintures de comparació blanques i grogues que s’utilitzin en els assaigs de resistència al 

desgast (apartat 6.6) i de resistència a l’acció de la llum (apartat 69) tindran la composició 

següent: 

 

a) Pintures blanques Classe A 

Contingut en pigment, %   63 

Contingut en dissolvent, %   37 

 

b) Composició del pigment 

Diòxid de Titan, tipus rútil, %   16 

Sulfat Bàric, precipitat, %   39 

Òxid de zenc, %     25 

Silicat magnèsic fibrós, %   10 

Silicat de diatomea, %    10 

 

c) Composició del dissolvent 

El dissolvent estarà constituït per un vernís fenòlic de color càlid i d’assecat ràpid, 

compost amb mescla de les següents classes i quantitats d’oli assecats, resines, 

assecats i dissolvent volàtil: 

Resina fenòlica modificada, kg   45,36 

Oli de fusta China (UNE 48.146) litres  33,80 

Standoil de llinosa (viscositat Q) litres  11,27 

Oli de llinosa refinat (UNE 48.002) litres  11,27 
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Dissolvent volàtil (gasolina 150-210 ºC la quantitat necessària per obtenir un vernís 

INTA 162001) i assecat de plom i cobalt d’assecat ràpid, que contingui un mínim del 

45% de matèria no volàtil. 

 

d) Característiques de la resina fenòlica modificada 

Color Extrapàl·lid. 

Temperatura de reblaniment (mètode anell  i bola), en ºC de 142 a 149. 

Viscositat de solució en toluè al 56%, determinada amb el viscosímetre de 

bombolla de Gunver Holtd de I a P. 

 

e) Procés de cocció del vernís 

Col·locar a la caldera de cocció les resines i els olis i escalfar fins assolir la 

temperatura de 303 ºC. 

Refredar immediatament fins a 230 ºC., diluir amb el dissolvent i afegir els secants, 

amb agitació suficient de la massa líquida. Poden se necessaris  alguns ajustaments 

en aquest procés de cocció per què les pintures compleixin les condicions de 

consistència exigides. 

 

f) Pintura groga Classe B. Color B UNE 48.103 

Contingut en pigment, %   60 

Contingut en dissolvent, %   40 

 

a. Composició del pigment 

Groc de crom, %   45 

Òxid de zenc, %   20 

Silicat  magnèsic fibrós, %  10 

 

b. Composició del dissolvent 

Serà l’especificada en l’apartat anterior. 

 

Presa de mostres i mètode d’assaig 

 

La presa de mostres per la realització dels assaigs indicats en aquest Plec de Condicions, es farà 

seguint les indicacions del MELC 12.01. 
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La determinació de les propietats indicades en aquesta Norma haurà de fer-se d’acord amb els 

procediments que s’indiquen a l’apèndix de Mètode d’Assaigs. 

 

Normes consultades 

 

Per la redacció d’aquest Article del Plec de Condicions han estat consultades les següents 

Normes: 

- F.S. TT-P-115ª: “Paint, Tràfic, Exterior, Whiteand Yellow”. 

- Int. 164403: “Pintures per la senyalització de pistes i carreteres”. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

Totes les marques s’abonaran per metres quadrats (m2) realment pintats, estan inclosos en el 

preu el premarcatge i la neteja del ferm. 

 

 

Article 701.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

ELEMENTS 

 

Les formes, dimensions, color i símbols seran els definits en la O.C.1.I.C. de 15 de juliol de 1962 

i en les “Órdenes Circulares” publicades  posteriorment i disposicions vigents. Tots els senyals 

que es col·loquin es cenyiran  al “Catálogo de señales de circulación de Noviembre de 1996). 

 

En aquest cas, les dimensions són: 

 

- Circulars: diàmetre 600 mm. 

- Triangulars: costat 900 mm. 

- Quadrades: costat 600 mm. 

- Octogonals: costat 600 mm. 

- Rectangulars: l’indicat en els plànols. 

 

Tots els senyals seran reflectants amb un nivell de reflexió excepcionalment elevat, gran 

angular i durabilitat (classe A i B de la “Recomendación de 1984”) en els pòrtics i banderoles i 

E.G. en els cartells laterals. 
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Els pals, xapes, cargols, etc, seran d’acer galvanitzat realitzat mitjançant el procés d0immersió 

en calent i compliran les condicions que sindiquen a continuació. 

 

El suport a on es fixa el material reflexiu serà una superfície metàl·lica neta, llisa, no porosa, 

sense pintar, exempta de corrosió i resistent a la intempèrie. 

 

El material serà alumini extrossionat o perfils d’acer galvanitzat, segons siguin pòrtics i 

banderoles o cartells laterals. La neteja i preparació del suport es realitzarà d’acord amb 

l’especificació del “Laboratorio de Estructuras y Materiales PP-1ª”. 

 

- L’aspecte de la superfície ha de ser homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en 

capa de zenc. La determinació de la uniformitat es realitzarà mitjançant l’assaig UNE 

7183. 

- No es produirà cap despreniment del recobriment al sotmetre la prova a l’assaig indicat 

en la Norma MELC-806. 

- La quantitat de zenc per unitat de superfície serà: xapes, pals, etc., 68 gr/m2, equivalent 

a 94 micres. Articles roscats 142 gr/m2, equivalent a 20 micres. 

- Els pals metàl·lics galvanitzats de 80-40-2 mm. 

- Les carteles tindran un espessor de 3 mm. I el dors estarà pintat de color gris blavós 

clar, amb una inscripció amb negre de 5 cm., d’altura que dirà el nom del propietari 

seguit de la data de fabricació. L’anagrama del fabricant tindrà les mateixes 

dimensions. 

- Els fonaments seran de formigó en massa. 

 

S’efectuarà una revisió visual del material a instal·lar per comprovar que l’aspecte és el definit 

anteriorment. Posteriorment, s’agafaran tres mostres a l’atzar de la partida  subministrada. Si 

totes les pràctiques fetes o assaigs fossin positius, s’acceptarà el subministrament. Si alguna de 

les tres peces resulta defectuosa, es prendran tres mostres més i sí les tres donen resultats 

positius, s’acceptarà definitivament el subministrament. Si alguna de les tres mostres resulta 

defectuosa, es rebutjarà definitivament el subministrament. 
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MESURA I ABONAMENT 

 

L’amidament d’aquests senyals es realitzarà per unitats, inclòs el senyal, peces accessòries de 

fixació  i subjecció, fonaments, pals i totes les operacions necessàries per considerar el senyal 

com definitivament implantada. El seu abonament es realitzarà segons els preus del Quadre de 

Preus. 

 

Els panells de perfils s’executaran conforme a les dimensions indicades en els plànols. La 

medició es realitzarà per metres quadrats (m2) i el seu abonament conforme a les unitats del 

Quadre de Preus que inclou tots els materials com panell, perfils de subjecció i fonament així 

com totes les unitats necessàries per deixar el cartell perfectament instal·lat. 

 

Els quilomètric i hectomètric seran de xapa galvanitzada i s’amidaran per unitats realment 

col·locades i l’abonament per unitat. 

 

DEFINICIÓ 

 

El Contractista estarà obligat a complir tot el previst. 

 

 

Article 715.- MOBILIARI URBÀ 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Els materials utilitzats en el mobiliari urbà d’aquest projecte, compliran les següents 

condicions: 

a) El que s’especifica en els articles que figuren a continuació. 

 

b) Pels materials i obra no incloses en els articles següents, requerirà el que s’especifica 

en els vigents Plecs de Condicions Tècniques i, subsidiàriament, el Plec de Condicions 

Tècniques del Ministeri d’Obres Públiques. Això en quant siguin d’aplicació i sempre 

que no resultin modificats pels articles d’aquest Plec. 

c) El que s’estableix en totes les disposicions oficials que siguin d’obligat compliment, 

encara que no estiguin expressament relatades en els Plecs relacionats o resultin 

contradictoris amb els mateixos. 
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BANCS 

 

Consistirà en el subministrament i col·locació dels bancs d’acord amb el projecte redactat. 

Comprèn tots els materials descrits en el Projecte, el transport i la col·locació en el lloc indicat, 

incloses les obres prèvies de preparació si fos necessari. 

 

PAPERERES 

 

Consistirà en el subministrament i col·locació de papereres d’acord amb el projecte redactat. 

Comprèn tots els materials descrits en el projecte, el transport i la col·locació en el lloc indicat, 

incloses les obres de preparació si fos necessari. 

 

COLUMNES PUBLICITÀRIES 

 

Consistirà en el subministrament i col·locació de columnes publicitàries d’acord amb el 

projecte redactat. Comprèn tots els materials descrits en el projecte, el transport i la 

col·locació en el lloc indicat, incloses les obres prèvies de preparació si fos necessari. 

 

CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS ACOPIS A PEU D’OBRA 

 

L’adjudicatari haurà de disposar els acotis de materials a peu d’obra de manera que aquests no 

pateixin per l’acció dels agents atmosfèrics. 

 

Tindran d’observar en aquest extrem, les indicacions de l’Inspector de les obres no tenint dret 

a  indemnització per les pèrdues que puguin  sofrir com a conseqüència de no complir el 

disposat en aquest article. 

 

S’entén a aquest respecte que tot el material pot ser rebutjat en el moment de la seva 

utilització, si en aquest moment no compleix les condicions expressades en aquest Plec, encara 

que abans hagués estat acceptat. 

 

OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC DE CONDICIONS 

 

Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d’obra que no estès 

especificada en aquest Plec, l’Adjudicatari està obligat a executar-les d’acord a les instruccions 
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que al objecte, rebi de la Direcció Facultativa de les Obres, sense tenir dret a reclamació 

d’aquestes ordres rebudes. 

 

MATERIALS I OBRA NO INCLOSA EN AQUEST PLEC 

 

Si fos necessari utilitzar materials o realitzar obres no incloses en aquest Plec ni en les que 

regeixen subsidiàriament, s’establirà acord contradictori en el que figurin les condicions 

tècniques, el preu i la forma d’abonament. Una vegada aprovat l’acord per l‘Administració, 

passarà a formar part d’aquest Plec. 

 

 

Article 850.- ENLLUMENAT 

 

DEFINICIÓ 

 

Les obres a realitzar en el present projecte consisteixen en les d’enllumenat públic. 

 

Apart les especificacions concretes que conté aquest Plec l’Obra vindrà definida per la 

col·locació de plànols que acompanyarà, els càlculs elèctrics i lumínics i el corresponent Estat 

d’amidaments i pressupost. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Condicions Facultatives  preval el previst en 

aquestes últimes. El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols, o a 

l’inrevés, haurà de ser executat com si fos exposat en ambdós documents, sempre i quan, a 

judici del Director de les Obres, quedi suficientment definida la unitat d’obra i hi hagi preu en 

el pressupost. 

 

La Propietat nomenarà a un Director d’Obra, les funcions del qual, en ordre a direcció, control i 

vigilància, seran les següents: 

- Garantir que les obres s’executin ajustades al projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i exigir al Contractista el compliment de les condicions 

contractuals. 

- Definir aquelles condicions tècniques que el Plec de Condicions corresponent, deixa a la 

seva decisió. 
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- Resoldre les qüestions tècniques que sorgeixin quan a interpretació de plànols, 

condicions de materials i l’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les 

condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en l’obra que impedeixin el normal 

desenvolupament del compliment del Contracte, o aconsellin la seva modificació, 

tramitant en aquest cas les propostes corresponents. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per les quals el 

Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme el que s’ha disposat en els 

documents del Contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidació de les obres 

conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director Facultatiu de les Obres pel 

normal compliment de les funcions recomanades a aquest. 

 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que 

assumeixi la direcció a tots els efectes que es requereixin durant l’execució de les obres. 

L’esmentat representant no podrà absentar-se sense haver-ho posat en coneixement del 

Director d’Obra. 

 

La propietat podrà exigir que el Contractista designi per estar al front de les obres, un 

facultatiu, amb autoritat i titulació suficient per executar les ordres del Director d’obra. 

 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Excavació en rases i pous 

 

Es realitzarà tal com indiquen els altres articles d’aquest Plec. 

 

Lluminàries 

 

El projecte s’ha realitzat amb les lluminàries indicades en els plànols i Memòria. 
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Pel que fa las assaigs de les lluminàries tenim: 

- Assaig de la tensió de ruptura. 

La mesura es farà sobre superfície anonitzada exempta de grassa, vernís o qualsevol 

altre tractament. 

 

Per això s’utilitzarà un generador capaç de donar tensions regulables variables de 0 a 

1.000 V. amb una sensibilitat de lectura 10 V. alimentat per un corrent de 50 Hz. Els 

elèctrodes de l’aparell estaran construïts per boles de metall polit de 8 mm, de 

diàmetre que es recolzaran sobre la superfície a assajar amb una força compresa entre 

50 i 1.000 grs. 

 

Els elèctrodes es recolzaran a uns centímetres l’un de l’altre en una plana de la 

superfícies a assajar, amb una curvatura de radi superior a 5 mm. i a la mateixa 

distància de qualsevol aresta viva. 

 

En peces petites es podrà fer l’assaig en l’eix major però amb la condició que els 

elèctrodes estiguin al menys a 1 mm. d’una aresta viva. Es mesura la tensió aproximada 

de ruptura mitjançant un assaig ràpid. 

 

Es canvia de lloc els elèctrodes i es puja ràpidament la tensió fins a un 50% del valor 

trobat i després es va augmentant la tensió de 20 en 20 V., deixant fixa durant 20 

segons en cada valor. La tensió de ruptura haurà de ser superior a 77 V. 

 

- Assaig de la continuïtat de la capa d’alúmina. 

 

Les peces que han d’assajar-se es desengrasaran curosament amb vapor d’un 

dissolvent volàtil. Sobre d’una part horitzontal es delimita una superfície d’1 cm. 

 

La superfície així delimitada es cobreix completament amb quatre gotes dels següent 

reactiu: 

- Sulfat de coure cristal·litzat: 20 gr. 

- Àcid clorhídric d’1,18: 20 ml. 

- Aigua destil·lada: 1.000 ml. 
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Aquest reactiu es deixa actuar durant 5 minuts a una temperatura de 20 ºC. després de 

5 minuts de contacte, la superfície assajada no ha d’estar ennegrida. Es tolerarà com a 

mínim un punt negre per cm2, de superfície sempre i quan el diàmetre de l’esmentat 

punt sigui més petit d’1 mm. 

 

- Assaig de la resistència a la corrosió. 

 

Aquest assaig es realitzarà en un recipient que per la seva capacitat permeti assajar la 

peça segons sigui la seva mesura. Aquesta estarà subjecte en les immersions i 

emersions amb fils d’alumini exemptes de coure. 

 

Una vegada preparades les peces i desgreixades, seran sotmeses a immersions que han 

de durar mitja hora en una dissolució de clorur sòdic pur al 3% en aigua destil·lada. 

La durada de l’assaig serà de 15 dies i la temperatura ha de ser de 20 ºC. 

 

Una vegada assajada així, les peces podran presentar com a màxim una picadura per 

cm2 de superfície assajada. 

 

Aquestes picadures tindran un diàmetre menor d’1,00 mm.  

 

No es tindran en compte les que apareguin en les arestes vives. 

 

- Assaig del picat de les pel·lícules adòniques: 

 

Es realitzarà amb un colorant i es deixarà reposar. 

 

Aquest colorant  ha de deixar-se i es retirarà amb aigua sabonosa sense afectar la capa 

d’anoditzat. 

 

- Poder reflectant del reflector  i qualitats fotomètriques de la lluminària: 

 

Ambdues característiques de la lluminària quedaran determinades mitjançant els 

assaigs que s’hauran de realitzar per a obtenir les corbes fotomètriques que hauran de 

ser avalades per una entitat oficial. 
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Aquests assaigs els realitzarà el subministrador amb un lluminària, tipus, representant 

aquesta la sèrie de fabricació considerada. 

 

- Altres verificacions: 

 

Es realitzaran mitjançant proves efectuades en obra, d’estanqueïtat de la lluminària 

contra l’aigua de pluja, protecció contra la pols, resistència i  les temperatures donades 

en la pràctica i resistència al tancament. 

 

Igualment formarà part dels assaigs visuals la comoditat d’emprament i la robustesa de 

la lluminària, així com la qualitat i subjecció o regulació del portallàntia i aïllament 

elèctric contra possibles contactes fortuïts de les parts en tensió amb l’armadura. 

 

Equips d’encesa 

 

L’equip d’encesa per a llum de 100W, constarà de: 

- Reactància de 100 W de 2 nivells. 

- Condensador 10 F – 220 V. 

- Placa connexionat i protecció 230 V amb fusibles  i borns. 

- Cablejat interior amb cable de Cu d’1x1,5 mm2. 

 

L’equip d’encesa per a llum de 250W constarà de: 

- Reactància a 250W de 2 nivells 

- Cablejat interior amb cable de Cu d’1x1,5 mm2. 

 

Les reactàncies han de satisfer les següents exigències: 

- Ser d’execució estanca 

 

- Portar una inscripció a on s’indiqui el nom o marca del fabricant, número de catàleg, 

tensió nominal en volts, intensitat nominal en Ampers, freqüència nominal en Hertzs, 

esquema de connexions, factor de potència, potències nominals i tipus de llum a què 

va destinada la reactància. 
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- L’aïllament entre debanat i nucli, i entre debanat i coberta metàl·lica exterior, serà com 

a mínim de dos megaohms  i resistència durant un minut una tensió de prova de 2000 

V a freqüència industrial. 

 

- Assajant la reactància a una tensió superior en un 10% a la nominal i a 50 Hz., els 

escalfaments sobre l’ambient, de les diferents  parts no hauran de ser superiors als 

valors següents: 

- Enrrotllament 70 º 

- Exterior 60 º 

- Borns externs 40 º 

 

- L’envoltat de la reactància serà de ferro galvanitzat, i servirà d’apantallament metàl·lic i 

impedirà així induccions externs. 

 

Les característiques generals de la reactància seran: 

- 2 nivells 

- Tensió d’alimentació 220 V. 

- Intensitat  màxima en c/c a 220 V --- 17,3 A. 

- Factor de potència amb condensador de 18 F --- 0,9. 

 

L’assaig d’escalfament: 

 

S’assajaran amb una tensió superior en un 10% a la nominal o amb freqüència nominal, 

iniciant les proves quan s’arribi a les temperatures de règim. En les proves s’utilitzaran llànties 

que absorbeixin un corrent igual al nominal. 

 

La reactància es col·locarà en una capa construïda amb fusta contra-xapada de 15 mm de gruix 

pintada de negre mate i col·locada sobre un suport metàl·lic. Durant l’assaig, la caixa estarà 

suspesa amb la tapa cara amunt. 

 

Les temperatures hauran de mesurar-se en el cas dels Enrotllaments, si és possible pel mètode 

de la variació de la resistència i tots els demés, es mesuraran amb aparells termo-electrònics. 

 

Les reactàncies hauran de funcionar normalment. 
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Les llànties es col·loquen de forma tal, que a la calor que elles dissipen no contribueixi a 

l’escalfament de la reactància. 

 

L’assaig no ha de produir vessants de material de replenament o vernís. 

 

L’assaig d’estanqueïtat: 

 

Les característiques es provaran submergint-les en aigua durant 4 hores, les dues primeres 

amb la tensió i intensitat nominals i les altres dues, connectades. A l’acabat la prova, 

l’aïllament mínim entre debanat i nucli i entre debanat i caixa protectora exterior serà de 

megaohms. 

 

Protecció contra influències magnètiques: 

 

Aquesta prova es realitzarà funcionant normalment la reactància amb una llàntia. Una xapa 

d’acer d’1 cm de gruix, d’una longitud i amplada superior a la de la reactància, s’acostarà i 

separarà successivament d’aquesta, fins a 1 cm de la superfície. Durant aquesta operació es 

mesurarà el corrent absorbit per la reactància a la tensió nominal. 

 

La variació del corrent ocasionat per la proximitat de la placa d’acer, no excedirà del 2% del 

seu valor. 

 

Condensador 

 

Els condensadors hauran de satisfer les exigències següents: 

- Ser d’execució estanca. 

- Portar una inscripció a on s’indiqui el nom o marca del fabricant, número de catàleg, 

tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers, capacitat nominal en 

microfarads i freqüència nominal en hertzs. 

- Tindran una capacitat de 10 F per a llànties de 100W i de 18 F per a llànties de 250W. 

 

- L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a 

mínim de 2 megaohms i resistirà durant un minut una tensió de prova de 220 V a una 

freqüència nominal. Absorbirà un corrent no inferior en més d’un 5% no superior en 
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més d’un 10% a la intensitat nominal. A les mateixes toleràncies estarà subjecte la 

capacitat nominal del condensador 

 

- Assaig d’estanqueïtat: 

Els condensadors d’execució estanca, es submergiran en aigua durant 4 hores. Les dues 

primeres a la tensió nominal i les altres dues hores desconnectats. 

Després de la immersió, l’aïllament entre qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica 

exterior, serà com a mínim de dos megaohms. 

 

- Assaig de sobretensió: 

S’aplicarà entre els terminals del condensador durant 1 hora una tensió igual a 2,15 

vegades la tensió nominal en corrent contínua, mantenint la temperatura 10 ºC., sobre 

la de l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà durant 1 minut entre els terminals 

una tensió de valor 4,3 vegades la nominal. 

 

- Assaig de duració: 

Se sotmetrà al condensador durant 6 hores a una tensió igual a 2,15 vegades la 

nominal, mantenint la temperatura 10 ºC., sobre de l’ambient. 

 

Resta d’equip elèctric 

 

Els cables d’alimentació arriben a l’interior de la caixa tipus CAHORS o similars des del qual el 

neutre i la fase corresponent deriven cap a la placa de borns incorporada en la pròpia 

lluminària junt amb l’equip d’encesa. Els borns estaran correctament dimensionats des del 

punt de vista mecànic i elèctric. 

 

Suports 

 

D’acord amb la Norma MV 2.5.2., el braç haurà de suportar una càrrega vertical de 24 kg. 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Assaig de resistència mecànica. 

- Resistència als esforços verticals. 

- Resistència als esforços horitzontals. 

- Resistència a la topada de cossos durs. 
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- Resistència a la topada de cossos tous. 

- Resistència a la corrosió. 

 

Tot això d’acord amb normes MV 2.5.5. 

 

Col·locació de suports 

 

Els braços es fixaran rígidament a les parets per mitjà d’una placa, solidària del braç, i de perns 

d’ancoratge. 

 

Els braços murals només es fixaran en aquelles parts de les construccions que ho permetin per 

la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, etc... Els perns superiors deixaran per sobre d’ells una 

alçada de construcció al menys igual a 50 cm.  (Norma MV 4.3.9.). 

 

Cables 

 

Tots els cables utilitzats compliran el vigent reglament Electrotècnic per a baixa tensió (B.O.E. 9 

d’octubre de 1073, i en especial les MI BT 002, MI BT 003, MI BT 004, MI BT 009. Així com 

l’article 9 i l’article 11 de l’esmentat Reglament. 

 

Els cables hauran de tenir les característiques següents: 

- Elevada rigidesa dialèctica. 

- Resistència a les sobrecàrregues i els tallacircuits. 

- Estabilitat absoluta a corrent contínua. 

- Gran resistència mecànica sobretot a l’esqueixament. 

- Absorció d’aigua pràcticament nul·la. 

 

Resistència absoluta a agents químics: 

- Estabilitat a l’envelliment. 

- Baixa temperatura de fragilitat. 

 

El conductor Cu de: 

- Resistivitat 0,01754 mm2/m a 20 ºC. 

- Conductivitat 57 m/mm2 a 20 ºC. 
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L’aïllament haurà de complir: 

- Gran resistència d’aïllament. 

- Petites pèrdues dielèctriques. 

- Elevada tensió de perforació. 

 

En el present projecte s’adopta com a tipus de cable el de la casa ROQUE XV de les següents 

característiques: 

- Tensió nominal 0,6/1 kv S/UNE 21.119. 

- Conductor de Cu S/UNE – 21.022. 

- Aïllament XLPE S/UNE – 21.117. 

- Coberta: PVC S/UNE – 21.117 color negre. 

- Tipus: “SIN ARMAR”. 

- Tensió de prova 4 kv. 

 

Pot adoptar-se qualsevol altre de característiques similars. 

 

Col·locació de cables 

 

Els cables s’instal·laran engrapats sobre els façanes mitjançant suports de cargol del tipus ARC 

o ARC-DPC de la casa CAHORS o similars. 

 

En els passos de vials s’utilitzarà un cable portador d’acer i la línia subjecte a aquest cable 

portador mitjançant abraçaderes per a suspensió amb fiador independent del tipus AD de la 

casa CAHORS o similar. El diàmetre del cable serà de 10 mm. 

 

En els cantons es podrà emprar corbes de retorn per a angles dels tipus A, B o E de la casa 

CAHORS, o similar, d’acord amb les necessitats de cada cas. 

 

Pas subterrani de vials 

 

El cable que davalla per la façana estarà instal·lat a l’interior d’un tub metàl·lic d’alçada mínima 

respecte  el nivell del sòl de 2,50 m. El cable penetrarà sota la vorera a una fondària mínim de 

60 cm. S’instal·larà sota tub corrugat de polietilè de doble paret de 110 mm de diàmetre 

nominal sobre capa de sorra de 20 cm de gruix. 
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Aquest sistema es repetirà a l’altra vorera un cop s’hagi travessat el vial. 

 

Les travessades del vial seran normals a l’eix del mateix, el cable estarà instal·lat a l’interior 

d’un tub corrugat de polietilè de doble paret de 110 mm de diàmetre nominal i es col·locarà 

un altre tub igual amb passacables per a recanvi. 

 

La fondària de la rasa serà de 60 cm com a mínim la seva amplada dependrà en cada cas, 

segons el nombre de serveis que passin per ella. 

 

S’estendrà una capa de formigó de 250 kp/cm2, amb un gruix de 25 cm en el que hi aniran 

encastats els tubs corrugats. Es procedirà després al replenat de la rasa i a la seva 

compactació. No es permetrà l’estesa de capes superiors a 30 cm i la compactació serà exigida 

del 98% del Proctor Modificat. Posteriorment haurà de refer-se la pavimentació del vial de 

forma similar a l’existent abans de l’obertura de la rasa. 

 

Centres de comandament 

 

Els centres de comandament s’instal·laran junt amb les E.T. i d’aquestes en sortiran les línies 

de distribució de l’enllumenat públic. 

 

Els components bàsics de cada quadre seran: 

- Armari metàl·lic tipus intempèrie i de fibra. 

- Interruptor general. 

- Diferencial. 

- Contractors. 

- Talla circuits. 

- Rellotge. 

- Interruptors sector. 

- Commutador. 

- Equip de mesura. 

 

Els armaris tindran la ventilació corresponent i la resistència de calefacció. 

 

Tot el material, instal·lació i connexionat complirà el vigent Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió. 
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Assaigs de la instal·lació acabada 

 

Hauran de realitzar-se els següents amidaments i comprovacions: 

- Comprovació de les caigudes de tensió dels del centre de comandament als extrems de 

les diferents branques. 

- Amidaments de l’aïllament de la instal·lació. 

- Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues. 

- Comprovació de connexions. 

- Comprovació d’equilibri entre fases. 

- Mida del factor de potència. 

- Identificació de fase i neutre 

- Amidaments d’il·luminacions i determinació del quocient d’uniformitat. 

- Comprovació de l’angle d’emissió del flux lluminós. 

 

A continuació s’indiquen les formes i mètodes per a realitzar aquestes comprovacions: 

 

Caigudes de tensió 

 

Amb tots els punts de llum connectats s’amidaran la tensió en l’escomesa del centre de 

comandament i en els extrems dels diversos ramals. Han de ser inferiors al 3% (MI BT 017 - 

2.11.2.). 

 

Aïllament 

 

L’assaig d’aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius en relació amb el neutre 

posat a terra i entre conductors actius aïllats. L’amidament de l’aïllament es pot efectuar amb 

ometre (Megger) o mitjançant prova de tensió. 

 

Per aquest assaig es seguirà el que està exposat en la MI BT 017 – 2.8. 
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Proteccions 

 

S’ha de comprovar que la intensitat nominal dels diferents talls circuits, fusibles i disjuntors 

automàtics siguin igual o inferior al valor de la intensitat màxima admissible en el conductor 

protegit. 

 

Connexions 

 

S’ha de comprovar que les connexions dels conductors entre sí i amb els aparells i dispositius, 

siguin realitzades de forma correcta. 

 

Equilibri entre fases 

 

Es comprovarà que la connexió dels diferents punts de llum s’ha efectuat de forma que 

s’aconsegueixi el màxim d’equilibri possible entre fases, en el centre de comandament i 

ramals. Per això s’amidaran les intensitats de cadascuna de les fases amb tots els punts de llum 

connectats. 

 

Factor de potència 

 

S’amidarà en l’escomesa del centre de comanament en factor de potència de la instal·lació 

amb tots els punts de llum connectats. 

 

Identificació de fases 

 

S’haurà de comprovar que en el centre de comandament i en tots aquells punts en què es 

realitzin connexions, els conductors de les diferents fases i el neutre siguin fàcilment 

identificables. 

 

Mesura d’il·luminacions 

 

Aparells d’amidament: S’empraran luxòmetres constituïts per una cèl·lula fotoelèctrica i un 

galvanòmetre indicador, constituint dos elements separats, connectats elèctricament entre sí 

per mitjà d’un cable flexible. Els luxòmetres emprats hauran de tenir suficient precisió per a 

mesurar les il·luminacions que puguin produir-se en una via pública compreses quasi entre 0,3 
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i 70 lux. L’indicador tindrà, com a mínim dues escales que assoleixin com a màxim, fins a 20 i 

100 lux respectivament, representant l’interval entre dues divisions consecutives una 

il·luminació no superior a 0,2 lux per a l’escala més sensible i a 2 lux per l’altra escala. 

 

El luxòmetres haurà d’haver estat contrastat, com a màxim, un any i mig abans d’haver fet les 

mides. Essent normal en l’enllumenat de les vies públiques que quantitats apreciables de llum 

arribin a la superfície de la calçada amb angles d’incidència grans, és molt recomanable que 

siguin luxòmetres de tipus “Cosinus corregit”. 

 

Al utilitzar luxòmetres de “Cosinus corregit” evitarem tenir de multiplicar les lectures 

obtingudes pel factor  de correcció de color. 

 

L’armadura suport de la cèl·lula fotoelèctrica serà autonivelladora o estarà proveïda d’un nivell 

de bombolla per poder comprovar l’horitzontalitat de la cèl·lula. 

 

Com efectuar les amidaments: Per a realitzar els amidaments d’il·luminació en prendrà una 

zona de la calçada compresa entre dos punts de llum consecutius d’una mateixa banda. Es 

procurarà que la distància entre els punts de llum escollits sigui el més proper possible a la 

separació mitja. 

 

Es dividirà la zona en quadrats o rectangles de 2 o 3 metres de cantó, senyalant o numerant els 

punts de mesura en el centre de cada retícula. La il·luminació  horitzontal s’amidarà a raó de 

terra i mai a l’alçada superior de 20 cm. Col·locant la cèl·lula fotoelèctrica en posició 

perfectament horitzontal. 

 

Els amidaments han de realitzar-se durant les hores de menys trànsit. Inclòs s’aconsella tancar 

el trànsit de la zona d’amidament. 

 

Es prendran les mesures necessàries per a què no s’interfereixi el llum procedent de les 

diferents lluminàries i per impedir que arribi a la zona d’amidament, el llum emès per fonts 

lluminoses foranies a la instal·lació, com poden ser anuncis lluminosos o aparadors il·luminats. 

 

Mentre durin les mesures d’il·luminacions, s’amidarà la tensió existent en el centre de 

comandament, que haurà de mantenir-se dintre dels límits de variació admesos per a la tensió 
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nominal. No es realitzaran aquestes mesures fins després d’haver transcorregut les 100 

primeres hores d’utilització de les llànties. 

 

Resultats: Els valors obtinguts en els amidaments o en el cas dels corregits mitjançant els 

factors oportuns, es multiplicaran pel factor de conservació i s’indicaran en un plànol de la 

zona a escala 1:200 el qual s’inclourà com annex a l’acta de proves, degudament firmat pel 

Director de les Obres i el Contractista. 

 

En l’esmentat annex s’indicarà la tensió existent en el centre de comandament durant les 

mesures d’il·luminació E min., destacant la situació sobre el plànol. La mitja aritmètica de tots 

els valors ens donarà la il·luminació mitja horitzontal E med. El factor d’uniformitat de la 

Il·luminació vindrà donada per: 

 

                                          E min 

                         Factor = ---------- 

                                         E med 

 

Els valors obtinguts hauran de ser com a mínim els que s’exposen en aquest projecte. 

 

Angle màxim d’emissió: amb l’objecte de comprovar l’angle màxim d’emissió del flux lluminós 

de les lluminàries, es connectarà una d’elles a la xarxa, observant, amb el luxòmetre traslladat 

al llarg d’una línia paral·lela a l’eix de la calçada i que passa per la projecció de la lluminària 

sobre la via, el punt a partir dels qual no arriba el flux lluminós. L’angle màxim d’emissió del 

flux lluminós es determina en funció de la distància de l’esmentat punt a la projecció de la 

lluminària sobre la calçada i l’alçada del punt de llum. 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 

 

- Disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el treball. 

- Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (B.O.E.) número 242 del 9/10/73. 

- Normes MV 1965. 
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EXECUCIÓ I CONTROL 

 

El Contractista no podrà començar l’execució de l’obra, sense abans no haver efectuat el 

replantejament de la xarxa, situació de punts de llum i encreuaments, i havent-hi donat la 

conformitat, el Director de l’Obra i els Serveis Tècnics de l’empresa subministradora de fluid. 

 

Les condicions d’execució i materials, tal com s’especifiquen en els paràgrafs anteriors, podran 

ser comprovades en qualsevol moment pel Director d’Obra, podent exigir a càrrec del 

Contractista-instal·lador els assaigs de laboratori, els “in situ” i certificats oficials sobre tots els 

elements i materials que consideri necessaris. 

 

No es redactarà acta de recepció provisional de l’obra, fins que no siguin superades les proves 

especificades en els apartats d’aquest Plec, degudament controlades pel Director de les Obres. 

 

 

Article 905.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Per l’execució de les obres d’abastament d’aigües es compliran en tot moment, les 

prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades d’abastament 

d’aigua (“Ministeri d’Obres Públiques”, 1974). 

 

Si en el capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, les canonades seran de foneria o de 

polietilè i les unions seran les corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per 

centímetre quadrat (20 kg/cm2). 

 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les Obres i utilitzar els materials necessaris 

d’acord amb la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, a la qual haurà de donar-

se compte i tenir-la en compte en els càlculs de les ofertes econòmiques. 

 

El tipus de junta serà l’exigida per l’entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

 

L’execució de les rases, col·locació de canonades, material de Protecció, execució de juntes, 

proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el que 

disposen els articles 10 i 11 de l’esmentat Plec. 
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La protecció necessària en els zones de pas de vies s’executarà d’acord amb les solucions 

grafiades en els plànols de detall. 

 

MESURA I ABONAMENT 

 

L’execució de les rases i replens s’abonarà en els preus únics d’excavació de rases, pous i 

replens compactats, definits en el Quadre de Preus número 1. 

 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre 

lineal (ml) de conduccions inclouran els materials a peu d’obra, la col·locació, l’execució de 

juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries 

per finalitzar totalment les obres d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge en els punts 

singulars. 

 

Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i terra per protecció de les conduccions seran 

d’abonament independent.  

 

 

Article 915.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 

 

A) Estació transformadora 

Compren aquesta unitat totes les operacions necessàries d’infraestructura talls com 

l'excavació  en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes 

que figuren en els plànols corresponents, ampliats per les normes particulars de 

l'Empresa Subministradora. 

 

Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat 

de l'obra. 

 

S'amidarà per unitat (Ud) totalment acabada. 

 

B) Transformador 

Aquesta unitat compren l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a 

les potències i tensions indicades. S'amidarà per unitats (Ud) de transformador 

connectat i comprovat i el proporcionarà i instal·larà la Companyia corresponent. 
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C) Aparellament interior de l'Estació Transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (Ruptofusible, seccionador d'entrada, de 

sortida i proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcta funcionament 

elèctric de l'Estació Transformadora. Això mateix inclou els circuits auxiliars de 

protecció del transformador, comandaments  a distància, senyalització circuit de terra, 

i tot el material necessari pel bon funcionament de la E.T. 

 

S'amidarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

D) Instal·lació de baixa tensió 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 

completa, de quatre més quatre (4+4) sortides protegides. S'amidarà per metre lineal 

de xarxa totalment  col·locada incloent el preu dels totxos de protecció. 

 

La sorra, excavació i posterior replè de la rasa s'abonaran a part i es realitzaran d'acord 

amb els articles d'aquest Plec i segons els detalls dels plànols. 

 

E) Conduccions mitja o alta tensió 

El preu compren l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i 

característiques, que es senyalen en els plànols corresponents. 

 

L’operació inclou l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra 

que serveix de llit i de recobriment dels cables o conduccions, la cinta de senyalització 

o totxos de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per passar els cables (o 

quan calgués les canaletes prefabricades). 

 

En cas de conducció per encreuaments de calçades, inclou totes les canonades 

necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el replè i el 

transport a l'abocador dels materials sobrants. 

 

També està inclosa la compactació fins un 98% del Proctor Normal. S'amidarà per 

metre lineal (ml) de canalització, distingint entre passar sota calçada i sota vorera: 

l'estesa de cable inclou també els totxos i altres elements de protecció. L'excavació 
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nova i replè de la rasa s'amidaran a part i es realitzaran d'acord amb els Articles 

corresponents d'aquest Plec. 

 

F) Cables 

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprés el cost de totes les operacions 

d'adquisició, transport, corretatge i col·locació de les bobines corresponents. 

 

Donat el cas en els  cables es considerarà inclòs el preu per metre lineal (ml), la part 

proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

S'amidarà per metres lineals (ml) realment instal·lats i no tindrà abonament de cap tipus doncs 

està inclòs en el preu de canalització abans explicat. 

 

PRECAUCIONS GENERALS EN EL TRAÇAT I ESTESA DE CABLES 

 

NORMES GENERALS 

 

- La manipulació del cable soterrani (estesa i confecció de peces) ha de ser realitzada 

sempre per personal capacitat, que haurà   d’identificar les peces confeccionades 

(enllaç, acabat, mixt, etc.). 

- En tot moment les puntes dels cables hauran d'estar segellades, mitjançant maniguets 

retràctils o similars en els cables d'aïllament sec o tapetes de plom en els ables de 

paper, per impedir els efectes de la humitat. 

- Tots aquells cables soterranis que no siguin subministrats per Magatzem d’ENDESA 

hauran de correspondre a tipus homologats i disposar dels oportuns assaigs de 

recepció. 

 

PRECAUCIONS EN EL TRAÇAT 

 

- Evitar afectar als fonaments dels edificis. La distància al fonament pot reduir-se, en cas 

necessari, a 40 cm. 

- El radi de curvatura (R) mínim del cable, tant en l’estesa com pel traçat no serà inferior 

a: 

- R > 12 d pel cable de BT. 

- R > 15 d pel cable de AT. 
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- Sent d el diàmetre del cable. 

- S'evitarà passar per zones conflictives i el traçat es realitzarà per zones de pública 

concurrència  

 

PRECAUCIONS EN L'ESTESA 

 

- No s'efectuarà l'estesa del cable a temperatures inferiors a 5º C. 

- La bobina es disposarà sobre una barra de ferro suportada en dos cavallets, de forma 

que el conjunt sigui estable i permeti desenrotllar el cable en la forma indicada. 

- El fons de la rasa haurà d'estar preparat, col·locant-se rodets per evitar el fregament 

del cable amb el terreny excepte en les esteses de cables unipolars inferiors a 150 m. 

- S'evitarà corbar, excessivament el cable, encara que sigui de forma accidental. 

- En les corbes es prendran les mesures oportunes per evitar fregaments laterals del 

cable. 

- En les entrades als tubular s'evitarà que el cable fregui  el cantell dels mateixos. 

- Per a la coordinació dels moviments d’estes es disposarà de personal i els mitjans de 

comunicació adequada (radiotelèfon). 

- En els punts a on hagin de realitzar-se enllaços, es deixaran les longituds adequades. 

- S'haurà de posar de manifest qualsevol defecte que es detecti en el cable. 

 

PRECAUCIONS EN LA PROTECCIÓ DELS CABLES 

 

- Abans de passar un cable per una canalització entubada, es netejarà la mateixa, per 

evitar que quedin sortides que puguin malmetre el cable. 

- Una vegada passat el cable per una canalització es segellarà en els seus dos extrems. 

- Els cables unipolars s'agruparan per circuits mitjançant una corretja de nylon que eviti 

la dispersió dels mateixos per efectes de les corrents de curtcircuit, o dilatacions 

distanciades 1 m. 

- Els enllaços i paral·lelismes s'hauran de protegir. 

- Les canaletes de protecció s'ompliran amb sorra de riu. 

 

PRECAUCIONS EN EL TANCAT DE LES CANALITZACIONS 

 

- Es compactarà per capes el replè de la rasa, ruixant amb aigua les successives capes. 
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CABLES UNIPOLARS AMB CONDUCTORS D'ALUMINI I AÏLLAMENT SEC PER A LES XARXES DE 

DISTRIBUCIÓ DE 11 I 25 kv 

 

1. DESIGNACIÓ DEL MATERIAL 

 

Cable unipolar soterrani per a mitja tensió, aïllament ..(1)..amb pantalla (H) de Cu de 16 mm2 

coberta de PVC (V), tensió nominal ...(2)... mm2 Alumini (A1). 

 

- R: aïllament polietilè reticulat (1). 

- D: aïllament etilè propilè (2) 6/10, 15/25 o 18/30 KV. 

- (3) 95, 150, 240 o 400 mm2. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES 

 

Seran les especificades en la norma FECSA 25 M 194, degudament corroborades per la nostra 

Divisió d'Assaigs, mitjançant assaigs realitzats pel fabricant, en presència d'un representant de 

FECSA, o en el Laboratori de la Companyia. 

 

3. USOS A QUE VAN DESTINATS 

 

En xarxes soterrànies de distribució i segons el quadre següent: 

 

TENSIÓ NOMINAL DE LA RED 

Kv 

TENSIÓ NOMINAL DEL CABLE 

kv 
UTILITZACIÓ 

11 6/10 Entre centres de 

transformació que no 

existeixi entrada de línia 

aèria 25 

15/25 

18/30 
En les conversions aeri - 

soterrades 
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4. DADES PER A CURSAR LES CANONADES 

Cables unipolars soterranis per a mitja tensió amb aïllament etilè-propilè. 

 

DENOMINACIÓ NORMALITZADA  DENOMINACIÓ DEL FABRICANT 

 

DHV 6/10 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 6/10 KV 1X95 AI 

DHV 6/10 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE DV-H16  6/10 KV 1X150 AI 

DHV 6/10 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE DV-H16  6/10 KV 1X240 AI 

DHV 6/10 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE DV-H16  6/10 KV 1X400 AI 

DHV 15/25 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 15/25 KV 1X95 AI 

DHV 15/25 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 15/25 KV 1X150 AI 

DHV 15/25 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 15/25 KV 1X240 AI 

DHV 15/25 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 15/25 KV 1X400 AI 

DHV 18/30 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 18/30 KV 1X95 AI 

DHV 18/30 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 18/30 KV 1X150 AI 

DHV 18/30 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 18/30 KV 1X240 AI 

DHV 18/30 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE DV-H16 18/30 KV 1X400 AI 

 

Cables unipolars soterranis per a mitja tensió amb aïllament polietilè-reticulat. 

 

DENOMINACIÓ NORMALITZADA  DENOMINACIÓ DEL FABRICANT 

 

RHV 6/10 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 6/10 KV 1X95 AI  

RHV 6/10 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 6/10 KV 1X150 AI  

RHV 6/10 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 6/10 KV 1X240 AI 

RHV 6/10 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 6/10 KV 1X400 AI  

RHV 15/25 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 15/25 KV 1X95 AI  

RHV 15/25 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 15/25 KV 1X150 AI 

RHV 15/25 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 15/25 KV 1X240 AI  

RHV 15/25 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 15/25 KV 1X400 AI  

RHV 18/30 KV 1X95 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 18/30 KV 1X95 AI 

RHV 18/30 KV 1X150 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 18/30 KV 1X150 AI  

RHV 18/30 KV 1X240 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 18/30 KV 1X240 AI  

RHV 18/30 KV 1X400 K AI+H 16   ROQUE XV-H16 18/30 KV 1X400 AI 
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5. CONDICIONS PEL MANTENIMENT DE LA HOMOLOGACIÓ 

 

A fi de controlar que el tipus de cable homologat compleixi amb les prescripcions de la norma, 

una vegada a l'any, com a mínim, o quan s'introdueixin en la seva fabricació variacions que 

facin presumir canvi en les característiques del cable, s'efectuaran els assaigs prescrits en la 

norma, en el laboratori del fabricant i en presència d'un inspector de FECSA. Es farà informe 

dels mateixos, per a mantenir la homologació. FECSA tindrà una mostra de cada un dels tipus 

de cables Homologats, en la que haurà de veure's la marca sobre la coberta. 

 

Proves per a la recepció provisional de les obres 

 

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les 

Obres procedirà, en presencia dels Representants del Contractista, a efectuar els 

reconeixements i Assaigs, que es consideren necessaris, per a comprovar que les obres han 

estat executades d'acord ama el projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les 

modificacions que hagin estat autoritzades. La contracta tindrà que portar els aparells 

necessaris per fer els amidaments que més endavant s'anomenen. 

 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei 

normal, i demostrat el seu perfecte funcionament. 

 

Prèvia  a  la recepció  provisional  de les Obres, la Propietat haurà que tenir en el seu poder 

tots els documents necessaris per la immediata connexió de totes les instal·lacions. En 

particular: 

 

- Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per ella. 

- Bolletins de l’instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que siguin necessaris. 

 

Reconeixement de les obres 

 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins deixar-les 

completament netes i despenjades, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de 

cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, deixalles, etc. 
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Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos per el Tècnic Encarregat en el 

control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en el 

seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovarà que la construcció de les obres de 

fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques 

hagin estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 

 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:  

 

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

- Forma d'execució dels terminals, empalmes, derivacions i connexions en general. 

- Tipus, tensió i instal·lació nominals i reposició dels ferms i paviments afectats. 

- Geometria de les obres de fàbrica del centre de transformació. 

- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i  absència 

de fissures en ells, humitats i penetracions d'aigua.   

- Una vegada efectuat aquest reconeixement i, d'acord amb les conclusions obtingudes, 

es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs, que s'indiquen en 

els articles següents: 

 

Assaig de la xarxa d'Alta Tensió 

 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

 

1.- S'amidarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el sòl. 

2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de forma 

creixent fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà la tensió de cop, tancat 

l'interruptor corresponent. 

3.- S’acollarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, 

deixant en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

4.- S'amidarà de nou la resistència d'aïllament. 

 

La  resistència  d'aïllament en ohms no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió de 

servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha 

de provocar el funcionament dels utensilis  de protecció, si estan correctament calibrats i 

regulats, ni el fallo de l'aïllament dels cables i de les seves caixes terminals. 
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A la vista del resultat dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de 

portar a terme els successius. 

 

Assaigs de les instal·lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment: 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- S'amidaran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmeses a tensió, i 

entre aquests i les parts que no estan en tensió, per a comprovar que acompleixen el 

que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 

- S'amidarà la resistència d'aïllament, respecte el terra de les parts actives de la 

instal·lació, que no haurà de ser inferior a mil per U (1000 x U) ohms, sent U la  tensió 

de servei en volts (V). 

- S'amidarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels 

corresponents a les parts  metàl·liques, no sotmeses  a  tensió com els neutres dels 

transformadors, complint el que s'indica en els vigents reglaments. Tots aquesta 

assaigs han d’efectuar-se amb resultats Satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació 

a la seva tensió de servei normal. 

 

 

Article 925.- XARXA TELEFÒNICA 

 

A) DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de totes les disposicions esmentades, seran d’especial aplicació els normatives de la 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, per les Obres de canalitzacions telefòniques. 

 

Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya. 

 

B) MATERIALS 

 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions ja citades. 
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Aquests materials, que siguin específics de canalitzacions Telefòniques, seran 

subministrats  per la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya. 

 

Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 

- Tubs de PVC de cent-deu mil·límetres (110 mm) de diàmetre exterior i d’un amb 

dos mil·límetres (1,2 mm) de gruix. 

- Suports distanciadors. 

- Cobertes i tapes per habitacions. 

- No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (63 mm) i les 

cobertes i tapes per arquetes dels tipus M, H, D, S i F. 

 

C) EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES 

 

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres s’efectuaran ajustant-se a les 

dimensions expressades en els plànols, excepte disposició en contra per part del Facultatiu 

de les Obres, si ho considera necessari. 

 

Les rases s’excavaran en sentit ascendent per facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la 

rasa es farà una curosa anivellació del fons, donant-li un lleuger pendent vers les cambres, 

per evitar punts baixos en la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Una vegada 

realitzada la rasa, es procedeix al seu replenat per tongades de trenta centímetres (0,30 

m), regat i compactat sobre cada una d’elles, per aconseguir un grau de compactació 

equivalent al terreny que l’envolta. 

 

D) COL·LOCACIÓ DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS 

 

Una vegada anivellada la rasa, s’abocarà una capa de formigó de vint centímetres (20 cm) i 

sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs subjectant-los amb suport 

distanciador cada setanta centímetres (70 cm). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el 

formigó dins, fins a cobrir tres centímetres (3 cm), col·locant llavors la segona capa. 

L’operació es retirarà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins esbargir 

sobre l’última una protecció de vuit centímetres (8 cm) de formigó. 
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Tot seguit es replenarà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoplant 

l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre encolant-los amb un adhesiu, a 

base de dissolució de PVC en dissolvent orgànic volàtil. 

 

Els àrids, a emprar en el formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres 

(25 mm) en un vuitanta–cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) 

restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (30 mm). 

 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (10 

cm) de longitud i del diàmetre corresponent segons  la Normativa de la C.T.N.E. 

 

E) SEPARACIÓ ENTRE CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS 

 

Paral·lelismes 

S’observarà  una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (25 cm) amb línies de baixa 

tensió, referides aquestes mesures als punts més pròxims entre el cable d’energia i el 

parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització 

telefònica. 

 

Pel que fa a l’aigua i als desaigües, les distàncies mínimes entre els seus punts més propers 

seran de trenta centímetres (30 cm). 

 

Quant al gas, s’intentarà evitar aquests  paral·lelismes, i si fos Ineludible, es mantindran a 

igual distància que eles conduccions d’aigua, procurant que la seva posició sigui més alta, 

que la de la conducció telefònica. 

 

En cap cas hauran d’anar superposades la canonització telefònica i d’altra servei qualsevol, 

en trams superiors a un metres de longitud (1,00 m). 

 

Encreuaments 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 

 

Aigua, gas, electricitat i desaigües, guardaran una distància entre punts més pròxims a 

ambdues conduccions, de trenta centímetres (30 cm) com a mínim. 
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Es procurarà que el desguàs i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que 

el gas haurà d’encreuar superior a ella. 

 

En els punts d’encreuament no coincidiran cap influència ni junta de canalització. 

 

F) AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

 

Les cambres de registre i arquetes de Telefònica s’amidaran i pagaran per unitats 

totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, 

per la correcta finalització de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els 

convenis existents, han de subministrar les Companyies, aquest preu unitari solament 

inclou la seva col·locació i instal·lació, i el transport, així mateix, l’esmentat preu inclourà el 

cable guia per el “galibat”. 

 

Els preus unitaris inclouen, també els possibles accessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques i de gas s’amidaran i abonaran per metres lineals de 

conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replenats 

de terreny, terres  o formigó  (canalitzacions telefòniques)  i tots els materials i les 

operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, excepte els materials que d’acord 

amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.   

 

 

Article 935.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS 

 

A banda de l’especificat en aquest apartat d’obligatori compliment les Instruccions Tècniques 

ITC-MIG-5.5., la ITC-MIG 6.1  la ITC-MIG-6.2 i totes les altres que estiguin en vigor en el 

moment de la realització de les obres. 

 

Les canalitzacions aniran enterrades, excepte en els casos enumerats més endavant. 

 

La fondària d’enterrament de les canalitzacions haurà de ser, al menys, igual a 0,50 metres, 

amidats entre la generatriu superior de la canalització i la superfície del terreny. 

 

Sota les vies de tren, la fondària d’enterrament serà al menys d’un metre. 
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Quan la canalització estigui situada en l’interior d’una beina de protecció la fondària 

d’enterrament  haurà d’amidar-se a partir de la generatriu superior de la beina. 

 

Quan la canalització es situa enterrada i pròxima a altres obres o conduccions soterrades, 

haurà de disposar-se, entre les parts més properes de les dues instal·lacions, d’una distància, 

com a mínim, igual a: 

- 0,10 metres en els punts d’encreuament. 

- 0,20 metres en recorreguts paral·lels. 

 

Sempre que sigui possible, hauran d’augmentar-se aquestes distàncies i sobre tot en obres 

d’importància, de manera que es redueixin, per ambdues obres, els riscs inherents a l’execució 

de treballs de reparació i manteniment en l’obra veïna. 

 

Quan, per raons justificades, no puguin respectar-se les fondàries senyalades anteriorment i la 

canonada no hagi estat calculada per a resistir els esforços mecànics exteriors a que es trobi 

sotmesa, hauran d’interposar-se entre la canonada i la superfície del terreny lloses de formigó 

o planxes metàl·liques que redueixin les càrregues sobre la canonada a valors equivalents als 

de la fondària inicialment prevista. 

 

Quan, per causes justificades, no puguin mantenir-se les distàncies mínimes entre serveis que 

es fixen anteriorment, hauran d’interposar-se entre amb dos serveis pantalles de material 

ceràmic, goma, amiant, plàstic o altre material de similars característiques mecàniques i 

dielèctriques. 

 

Quan la canonada travessi espais buits haurà de col·locar-se aquesta en l’interior d’una beina 

de protecció amb les seves corresponents ventilacions, llevat que estigui assegurada una 

perfecta ventilació en funció de l’estructura del buit i la densitat del gas. 

 

En l’interior de la beina sols es permetran unions soldades. 

 

Es col·locarà un sistema adequat d’indicació de la existència d’una canonada de gas soterrada. 

Aquesta  indicació es col·locarà a una distància compresa entre 20 i 30 centímetres per 

damunt de la canonada de gas, i haurà de cobrir, al menys, el diàmetre de la canonada. 
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En les zones susceptibles d’avaries afectades per moviments del terreny o esllavissades del sòl, 

en l’encreuament d’obstacles  hidrogràfics, així com per a franquejar obres de fàbrica (dics, 

ponts) o altres casos semblants, les canalitzacions podran instal·lar-se a l‘aire lliure 

(canalitzacions aèries). 

 

Així mateix les canonades metàl·liques que el seu diàmetre nominal no excedeixi de 50 mm. 

podran instal·lar-se aèries, fixades a les edificacions. 

 

En les canalitzacions aèries es tindran en compte els efectes de les deformacions tèrmiques i 

sol·licitacions mecàniques a què pugui estar sotmesa la canonada, havent d’adoptar-se els 

dispositius de compensació, amarratge, arriostrament que siguin precisos a fi de garantir la 

seguretat i estabilitat de l‘obra. 

 

 

Protecció contra la corrosió externa 

 

a) Canalitzacions d’acer. 

Les canalitzacions enterrades hauran d’estar protegides contra la corrosió externa 

mitjançant un revestiment continu a base de brea d’hulla, betum de petroli, matèries 

plàstiques o altres materials, de forma que la resistència elèctrica, adherència al metall, 

impermeabilitat a l’aire i a l’aigua, resistència als agents químics del sòl. Plasticitat i 

resistència mecànica satisfacin les condicions a les que es veurà sotmesa la canalització. 

 

Immediatament abans de ser enterrada la canalització es comprovarà el bon estat de 

revestiment, mitjançant un detector de rigidesa dielèctrica per salt d’espurna tarat a 10 

kv, com a mínim. 

 

En els punts de la xarxa  en els que s’utilitzin beines tubs de protecció metàl·lics i 

aquests no estiguin aïllats del sòl, s’assegurarà un perfecte aïllament elèctric entre 

canalització i aquesta beina, o s’inclourà aquesta en el sistema de protecció caòtica. 

 

Les parts de canalització aèries es protegiran contra la corrosió externa per mitjà de 

pintura, metal·litzant o altre sistema apropiat. 
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La protecció caòtica s’aplicarà a les canalitzacions d’acer enterrades quan les condicions 

del terreny ho exigeixin. La seva finalitat serà assegurar un potencial entre la canalització 

i el sòl que amidat  respecte a l’elèctrode de referència de coure – sulfat de coure, sigui 

igual o inferior a – 0,85 volts. Aquest potencial serà de – 0,95 volts com a màxim, quan 

hi hagi risc de corrosió per bactèries sulfatreductores. 

 

En aquells casos en què existeixin corrents vagabundes, ja sigui per proximitat a línies 

fèrries o altres causes, haurà d’adoptar-se mesures especials per a la protecció caòtica 

de la canalització, segons exigències de cada cas. 

 

Quan les corrents vagabundes puguin provocar variacions en el potencial de la 

protecció, el potencial podrà arribar a valors majors que els indicats anteriorment sense 

limitació de valor, per a puntes quasi instantànies, durant un temps màxim d’un minut, i 

valors màxims de fins – 0,50 V durant un temps màxim de cinc minuts, sempre que la 

duració total acumulada d’aquestes puntes en vint – i – quatre hores no sobrepassi un 

hora. 

 

b) Canalitzacions de coure. 

Quan les característiques del terreny o exigeixin, les canalitzacions de coure enterrades 

hauran de protegir-se de la corrosió externa mitjançant un revestiment o altre 

procediment adequat. 

 

MATERIALS 

 

a) Polietilè 

Per a la determinació del polímer així com pel càlcul dels gruixos dels tubs i per a la 

fabricació prova i control dels mateixos, es seguiran les especificacions establertes en la 

norma UNE 53.333 o altre norma de reconegut prestigi (ISO, ANSI, B31.8. ASTM D 

2.513). 

 

Donades les característiques d’aquest material: 

- No s’ha d’utilitzar el polietilè a la intempèrie ni en aquells llocs en què la 

temperatura pugui sobrepassar els 50 ºC. 

- Es té que de vigilar especialment que els tubs  no rebin, en ocasió del seu 

transport o de la seva estesa, cops contra cossos amb arestes vives. 
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- Ha d’emmagatzemar-se protegint-lo dels raigs solars, quan en la seva 

composició no contingui algun producte que el protegeixi dels efectes 

perjudicials dels mateixos. 

 

El fabricant dels tubs haurà de donar per a cada partida uns certificats, en els que 

consti: 

I) Que els tubs compleixin amb les especificacions adoptades. 

II) Controls i assaigs realitzats pel fabricant amb objecte de garantir una qualitat 

adequada a l’ús requerit en l’àmbit d’aquesta Instrucció. 

 

b) Fundició dúctil i fundició gris (solament  per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª 

famílies) 

Pel càlcul dels gruixos dels tubs  i per a la fabricació prova i control dels mateixos, es 

seguiran les especificacions establertes en les normes UNE, ISO, o EN corresponents a 

aquests materials o altra norma de reconegut prestigi. El gruix dels tubs de fundició gris, 

expressat en mil·límetres, no serà en cap cas menor de 

 

                                                 10 

                                                ----- (7 + 0,02 DN) 

                                                 12 

 

Sent DN el diàmetre nominal expressat en mil·límetres. 

 

El fabricant dels tubs haurà d’emetre per a cada partida uns certificats anàlegs als 

indicats anteriorment. 

 

c) Fibrociment (solament per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª famílies) 

Per  a la fabricació, prova i control dels tubs es seguiran les especificacions de la norma 

UNE 88.203. 

 

Els tubs utilitzats han de ser de les següents classes: 

- Classe de 10 bar. Per a diàmetres  O  > 200 mm. 

- Classe de 20 bar. Per a diàmetres  O <  200 mm. 
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El fabricant dels tubs haurà de donar uns certificats en els que consti haver realitzat 

amb resultats satisfactoris els assaigs d’estanqueïtat, ruptura per pressió  hidràulica 

interior, ruptura per aixafament transversal i ruptura per flexió longitudinal, tal com 

senyala la norma UNE 88.203. 

 

d) PVC (solament per a combustibles gasosos de les 1ª i 2ª famílies) 

Per a la fabricació, prova i control dels tubs de PVC rígid es seguiran les especificacions 

establertes en les normes UNE 53, 163 o ISO 2703. El gruix dels tubs serà el 

corresponent a la sèrie Q de les esmentades normes. 

 

Per la fabricació, prova i control dels tubs de PVC modificat es seguiran les 

especificacions establertes en la norma ISO/DIS 6993 o les seves corresponents normes 

UNE. El gruix dels tubs serà el corresponent a la sèrie A de l’esmentada norma. 

 

Donades les característiques d’aquest material: 

- No ha d’utilitzar-se en aquells llocs en què  la temperatura pugui sobrepassar 

el 50 ºC. ni a la intempèrie. 

- S’ha de tenir cura que els tubs no rebin en ocasió del seu transport o de la 

seva estesa cops contra cossos amb arestes vives. 

- Han d’emmagatzemar-se protegint-los dels raigs solars.  

- El fabricant dels tubs  haurà d’emetre per a cada partida uns certificats, en 

els que consti: 

I) Que els tubs compleixen les especificacions corresponents. 

II) Per a el PVC 

PVC rígid: 

- Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma UNE 53, 163 

o ISO 2703 rígid. 

- Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma UNE 53, 163 

o ISO 2703 i d’acord amb les normes ISO 2505, ISO/R 1167, ISO 3127 i ISO 2507 o les 

seves corresponents normes UNE. 

PVC modificat: 

- Haver realitzat amb resultats satisfactoris els assaigs que senyala la norma ISO/DIS 

6993 o les seves corresponents normes UNE. 
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e) Accessoris  i elements auxiliars 

Els accessoris (peces de forma, brides o altres) elements auxiliars (vàlvules, filtres, 

sifons, dispositius de limitació de pressió o altres) de les canalitzacions, hauran de 

complir les normes UNE, ISO, EN, o altres de reconegut prestigi o hauran d’haver estat 

convenientment assajats per l’Empresa subministradora o per Entitat de reconeguda 

competència. En tots els casos, els assaigs esmentats hauran de gramatitzar  la 

seguretat operativa dels accessoris i dels elements auxiliars. 

 

f) Altres materials 

Com caràcter provisional podran utilitzar-se altres materials sempre que es sol·liciti 

expressament al Enter Autonòmic i es justifiqui que aquests materials reuneixen unes 

condicions tècniques i de seguretat similars a les establertes  en aquest Plec. Per a la 

seva utilització generalitzada precisaran  la autorització del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 

 

En reparacions de xarxes ja existents es podran utilitzar materials de la mateixa 

naturalesa dels materials de què està construïda  la canalització. 

 

Els elastòmers utilitzats en juntes d’estanqueïtat en contacte directe amb  el gas  

hauran de ser els apropiats al tipus de gas i complimentar la norma UNE 53, 591 o altre 

de reconegut prestigi. 

 

CONSTRUCCIÓ 

 

La vigilància i control de la col·locació dels tubs, la realització de les unions i els assaigs i proves 

a executar els farà el propi distribuïdor de gas o una Empresa especialista designada pel mateix 

 

L’Empresa que executi la Instal·lació dels elements que constitueixen la canalització haurà de 

disposar de l’equip i del personal especialitzat per a la correcta realització dels treballs. 

 

Ha de comprovar-se en obra, després del transport i abans de la seva col·locació, el bon estat 

dels tubs, del seu revestiment, dels accessoris i dels elements d’unió, així com la absència de 

cossos estranys. 
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El fons de la rasa es prepararà de forma que el tub tingui un suport ferm, continu i exempt de 

materials que puguin malmetre la canonada o la seva protecció. 

 

Durant la instal·lació de la canalització es prendran precaucions especials per a no pertorbar el 

bon funcionament de les xarxes de drenatge o de qualsevol altra instal·lació soterrada propera 

a la canalització de gas. 

 

En cas de gas humit, la canalització haurà de tenir un pendent de 5 mm/m a efecte de 

permetre la recollida d’eventuals condensats en les zones baixes de la mateixa. 

 

En la col·locació en rasa de la canonada de polietilè es prendran  les degudes precaucions que 

permetin l’absorció de les dilatacions, a fi d’evitar sobretensions perjudicials per variacions 

tèrmiques. 

 

Les unions dels tubs de les canalitzacions entre elles i entre aquests  i els seus accessoris, 

hauran de fer-se d’acord amb els materials en contacte, mitjançant brides, peces especialment 

dissenyades pel cas o utilitzant la corresponent tècnica de soldadura en fred o en calent. En les 

unions amb elements auxiliars es podran utilitzar a més dels tipus d’unió anteriorment 

especificats, les unions roscades. En tot cas ha d’assegurar-se l’estanqueïtat de les unions no 

soldades mitjançant juntes comprensibles o deformables de materials no atacables pel gas. 

 

Les unions han de se realitzades únicament per personal qualificat i la realització de les 

soldadures, en les canalitzacions d’acer, haurà de confiar-se a soldadors qualificats pel CENIM 

(Centre Nacional d’Investigacions Metal·lúrgiques) o per una Entitat col·laboradora per  a 

l’aplicació de la Reglamentació sobre Gasos Combustibles, després de superar les 

corresponents proves de capacitat segons la norma UNE 14 042 o altra de reconegut prestigi. 

 

Les unions dels tubs de polietilè entre elles es faran normalment per soldadura, i les d’aquests 

accessoris, i elements  auxiliars o tubs metàl·lics es faran mitjançant soldadura o sistemes 

apropiats. 

 

En les canalitzacions de polipropilè, les vàlvules hauran d’immobilitzar-se a fi d’evitar que es 

transmetin als tubs els esforços produïts al maniobrar-les. 
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Totes les parts accessibles de la canalització hauran de ser resistents a la manipulació per 

personal aliè a la Companyia operadora i, en el seu defecte, haurà de disposar de la 

corresponent protecció. 

 

PROVES EN OBRA 

 

Abans de la seva posta en servei, les canalitzacions seran sotmeses a una prova d’estanqueïtat 

per medi d’aigua, aire gas a una pressió efectiva d’1 bar durant al menys una hora a partir del 

moment en què s’arribi a aquesta pressió. En el cas de què aquesta prova no pugui realitzar-se 

s’haurà de procedir a una prova de gas a la pressió de servei, però comprovant totes les juntes 

amb aigua sabonosa o altre sistema adequat. 

 

Els elements que constitueixen la unió entre el tram assajat i la canalització en servei seran 

verificats amb aigua sabonosa o altre sistema apropiat a la pressió de servei. Així mateix es 

seguirà igual procediment per a la comprovació de les eventuals reparacions. 

 

POSTA EN SERVEI 

 

Quan es procedeixi l’omplerta de gas de la canalització es farà de manera que s’eviti la 

formació de mescla d’aire-gas compresa entre els límits d’inflamabilitat del gas. Per això la 

instrucció del gas en la extremitat de la canalització s’efectuarà a una velocitat que redueixi el 

risc de mescla inflamable en la zona de contacte o es separaran ambdós fluxos amb un tap de 

gas inert o pistó de purga. 

 

OBRA CIVIL 

 

L’obra civil implicarà una sèrie de treballs amb la finalitat de situar la xarxa o escomeses en 

condicions talls, que romanguin en el temps les característiques de bona instal·lació, 

aconseguides en el moment de la finalització del seu muntatge. Per això haurà de prendre’s 

una especial cura en la realització de totes i cada una de les fases de què es composa. 

 

     En tot cas els treballs i les diferents operacions seran supervisades pel personal tècnic de la 

Companyia de Gas. 
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Consideracions prèvies 

 

Traçat 

 

En base a les dades aportades en els Documents Tècnics, es coneixerà de forma aproximada el 

traçat de l’obra, no obstant hauran de realitzar-se els actes de prova, necessàries en cada cas, 

a fi de determinar exactament el lloc més idoni per establir  la canonada. 

 

El traçat que resulta d’aquestes prospeccions haurà de ser rectilini com sigui possible  i 

sensiblement semblant al projectat. 

 

Quan per dificultats trobades en el subsòl sigui necessari variar de forma substancial el traçat 

previst, haurà de recabar-se l’autorització del tècnic de la companyia de Gas. 

 

Fondària 

 

L’obra civil es realitzarà per a situar la canonada de forma que la seva generatriu superior 

estigui situada a una fondària igual o major de 0,60 m. amb relació al nivell definitiu del sòl. 

 

Distància a edificis i obres soterrades 

 

La distància recomanable a què ha de situar-se la canalització amb relació amb la línia de 

façana és d’1,50 m., si per diferents causes no fos possible, es modificarà aquesta distància 

cuitant de què la canalització vagi preferentment per vorera i a la màxima distància possible de 

façana. 

 

En el cas de què en el transcurs dels treballs d’obra civil es  trobin  obres soterrades talls com 

cambres soterrades, túnels, clavegueres visitables, aparcaments soterranis, etc., es procurarà 

que la distància mínim entre aquestes obres i la generatriu de la canonada més pròxima a elles 

siguin  igual o superior a 0,30 m., agafant en el cas de què no sigui possible, mesures especials 

que garanteixin que qualsevol fuita fortuïta no doni com a conseqüència l’entrada de gas en 

aquestes obres. 
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Cruament i proximitat amb altres conduccions 

 

L’obra civil es realitzarà de forma que amb relació als diferents serveis que es troben en el 

subsòl, la distància mínima entre la generatriu exterior de la canonada i aquells, tant en 

paral·lelisme com en cruament, serà de 0,20 m. a fi d’assegurar  una bona instal·lació i una fàcil 

maniobrabilitat en el seu manteniment. 

 

En cap cas podrà situar-se una canonada al llarg i per sota d’una conducció de tubulars no 

estanques, talls com les Telefòniques, i en cas de cruament no haurà de coincidir cap junta de 

la canonada amb cap junta de la tubular en una longitud de 0,50 m. contada a ambdós costats 

del punt de cruament. En cas de què sigui necessari, per a complir aquesta condició 

s’impermeabilitzarà exteriorment la junta de la tubular. 

 

Pas a través de diversos obstacles 

 

Els passos a través de carreteres i vies fèrries, es realitzaran segons les disposicions impostes  

pels organismes competents. 

 

En el cas de cruament amb línies fèrries la distància mínima entre la generatriu superior del 

tub i el patí del carril serà de 1,2 m. Aquesta distància es comptarà en el cas  que existeixi 

entubament, a partir del tub de protecció. 

 

Senyalització 

 

En les obres que tinguin el traçat en zona urbana o bé travessin alguna via d’ús públic, s’haurà 

de prendre mesures de seguretat en dents a avisar del desenvolupament de les mateixes 

evitant que per la seva causa es pugui produir algun dany pel trànsit rodat o de vianants que 

discorri per les seves proximitats. 

 

Amb aquest fi es situaran tanques que limitin de la millor manera la zona de treballs impedint 

l’accés a la mateixa, cuitant no obstant que el trànsit sigui franc  al llarg de l’àrea de treball 

sense implicar cap risc addicional per causa de les obres. 

 

Haurà de cuidar-se així mateix que en les hores nocturnes  la zona tancada disposi de llum 

d’avís alimentada per generadors autònoms que assegurin  la fàcil localització de les obres. 
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Realització de la rasa 

 

Excavació 

 

L’excavació de la rasa podrà realitzar-se a mà o a màquina. Per a la elecció de quin dels 

mètodes és el més apropiat en cada cas concret, serà  de molta utilitat  lo observat en les cates 

de prova realitzades  per a determinar el traçat definitiu. No obstant s’adoptarà preferentment 

per l’excavació amb mitjans  mecànics. 

 

L’excavació es realitzarà de forma ordenada fins la fondària desitjada; en casos especials, quan 

la consistència del terreny no és la adequada  o bé quan la fondària de la rasa així  o aconselli, 

es procedirà  al seu entubamament a mesura  que es vagi profunditzant. 

 

En els punts en què es situaran les juntes d’unió dels diferents elements de la canonada, que 

necessàriament hagin de realitzar-se “in situ”, hauran d’efectuar-se places que facilitin aquesta 

unió. També requeriran excavacions majors els punts d’entroncament tant de xarxes com 

d’escomeses i aquells en què hagin de situar-se elements talls com sifons, vàlvules, etc. 

 

Els productes  procedents de l’excavació hauran de situar-se de forma que no destorbin la 

marxa dels treballs, no impedeixin  la lliure evacuació de les possibles aigües pluvials  pels 

claveguerons situats a aquest afer, evitant al mateix temps que existeixi el risc d’inundacions  

bé en la rasa o en la via pública i disposant-los de manera que es deixin passos suficients tant 

pels vehicles com pels vianants, en particular en els accessos a  immobles, magatzems, 

garatges, etc. 

 

En les obres d’excavació s’observarà una cura especial tant si es realitza a màquina i a mà, per 

no malmetre les possibles obres soterrades trobades en el subsòl, procedint a les mesures que 

siguin d’aplicació en cada cas per evitar que pateixin danys. 

 

Si algun dels serveis existents sofrís algun error es notificarà immediatament al tècnic de 

Companyia de Gas, SA i al propietari dels servei per a què procedeixi a la seva reparació. 
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Fons de la rasa 

 

El fons de la rasa estarà desproveït de pedres i dels elements durs que s’hagin trobat en 

l’excavació, havent procedit al seu sanejament i compactació quan no ofereixin garanties 

d’estabilitat permanent. Estarà perfectament enrassat amb un pendent mínim de 5%  a on 

hagi de situar-se una canalització de Baixa Pressió i en aquelles canalitzacions de Mitja Pressió 

en les que circuli gas humit. 

 

Per a què existeixi un suport uniforme de la canonada a instal·lar es replenarà el fons de la rasa 

amb 0,10 m. de terra garbellada o de sorra de riu que haurà de compactar-se adequadament. 

 

Tapat de la rasa 

 

El replenat de la rasa fins a 0,20 m per damunt de la generatriu superior de la canonada 

s’efectuarà amb sorra de riu o terra fina procedent de l’excavació, garbellant si és necessari 

aquesta  per eliminar qualsevol material que pugui malmetre la canonada. 

 

En aquesta primera fase del tapat s’ha de prendre les màximes precaucions per a què no 

quedin espais buits, retocant les terres  per les parts inferiors  laterals de la canonada 

procedint a un bon  piconament manual de tota la terra. 

 

Després d’aquesta primera capa de replè es situarà una tela plastificada de 0,40 m d’amplada i 

de color groc que serveixi d’avís de l’existència de la conducció. 

 

La regata del tapat fins el nivell del sòl es realitzarà amb capes de 0,20 m compactant-les de 

manera que abasti la mateixa consistència del terreny que es tenia  al principi i ajustant-se a 

les normes o reglaments de vialitat existents. 

 

Els materials procedents de l’excavació que per la seva qualitat siguin impropis pel tapat es 

transportaran a l’abocador conjuntament amb els sobrants a fi de què la via pública quedi neta 

de deixalles. 
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Reposició de paviments 

 

La reposició dels paviments demolits haurà de fer-se de manera que la zona afectada per la 

canalització quedi en el seu estat primitiu, atenent en tot moment les indicacions del 

organismes públics competents o propietaris afectats. 

 

Haurà de tenir-se especial atenció en la reposició de paviments en què els marcs de les 

arquetes afectades o bé les que s’estableixin com a conseqüència de la canalització, quedin 

perfectament enrasades i lliures de materials que impedeixin la seva ràpida obertura. 

 

DIMENSIONS EXCAVACIÓ RASES 

 

EXCAVACIÓ A MÀQUINA 

 

MATERIAL D en mm. A m. B m. 

P E 

A C 

F D 

63, 90, 110 i 160 

50, 80, 100 i 150 

100 

0,40 1 

A C 

F D 

200 

150 i 200 
0,60 1,20 

A C 

F D 

250 i 300 

250 i 300 
0,80 1,50 

 

EXCAVACIÓ A MÀ 

 

MATERIAL D en mm. A m. B m. 

P E 

A C 

63, 90 

50, 80 
0,40 0,80 

P E 

A C 

F D 

100, 160 

100,150 

100 

0,60 1 

A C 

A D 

200 

150 i 200 
0,60 1,20 

A C 250 i 300 0,80 1,50 
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F D 150 i 300 

 

 

Article 951.- UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 

 

Les unitats d’obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o bé als plànols del projecte, s’executaran d’acord amb allò sancionat pel costum 

com a regles de bona construcció i les indicacions que per aquest afer assenyali el Director 

Facultatiu de les Obres. 

 

 

 

Barcelona, abril de 2015 

 

 

Autor del projecte, 

 
 
 
 
 
David Fernández Alonso 
 

 


