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1. GENERALITATS  

 

1.1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL  

 

El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 

Projecte. Ambdós, com a part del projecte, tenen com a finalitat regular l’execució  de les obres 

fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, 

segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l’obra, al 

Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Enginyer Tècnic, així com 

les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte 

d’obra.  

 

1.2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA  

 

Integren el contracte els documents següents, esmentats per ordre de relació pel que fa al valor 

de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:  

 

• Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament  

d’obra, si existeix.  

• El plec de clàusules administratives.  

• El present Plec general de Condicions.  

• La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i  

pressupost). Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen 

al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En 

cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, 

la cota preval sobre la mida a escala.  

 

2. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES  

 

Normativa a seguir: 

El disseny de la instal·lació elèctrica estarà d’acord amb les exigències des següents documents: 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

Reglament d’Alta Tensió 

Normes UNE 
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Publicacions del Comitè Electrotècnic Internacional(CEI) 

Plà Nacional i Ordenança General de Seguretat i Higiène en el treball 

Normes de la companyia elèctrica FECSA-ENDESA 

 

2.1. TÈCNIC - DIRECTOR DE L’OBRA  

 

Correspon a Tècnic - director:  

• Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.  

• Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.  

• Assistir a les obres, tants cops com la seva naturalesa i complexitat requereixi, per tal de 

resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries 

que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.  

• Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció 

amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.  

• Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 

l’acte de la recepció.  

• Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb  

Enginyer Tècnic, el certificat de final d’obra.  

 

2.2. CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR  

 

Correspon al Constructor:  

• Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant 

o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.  

• Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en 

funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.  

• Subscriure amb el Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra.  

• Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes.  

• Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que  

s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
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prescripció de l’Enginyer Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin 

amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.  

• Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les anotacions que 

s’hi practiquin.  

• Facilitar a l'Aparellador o Enginyer-Tècnic, amb temps suficient, els materials 

necessaris per al compliment de la seva comesa.  

• Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.  

• Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.  

• Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.  

 

2.3. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE  

 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas 

contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.  

 

2.4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 

l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar,  abans del inici de 

l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no 

ser necessària la designació de coordinador.  

 

2.5. OFICINA A L’OBRA  

 

El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es 

puguin estendre els plànols i consultar-los.  

 

En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa el 

següent:  

o El projecte d’execució complet, inclosos els complements que, si escau, redacti 

l'Enginyer.  

o La llicència d’obres.  

o El Llibre d’ordres i Assistències.  
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o El Pla de Seguretat i Salut.  

o La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5-j  

 

A més el Constructor disposarà d’una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 

condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.  

 

El Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador 

en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ser necessària la designació de coordinador, en 

poder de la Direcció Facultativa.  

 

2.6. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA  

 

El Constructor està obligat a comunicar a la Sindicatura de Comptes la persona  

designada com a delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de l’obra, amb  

dedicació plena i amb facultats per a representar-lo i adoptar en tot moment aquelles  

decisions que es refereixen a la Contracta.  

 

Les seves funcions seran les del Constructor, segons s’especifica en l’article 5. Quan la 

importància de les obres ho requereixi, i així es consigni en el Plec de “Condicions Particulars 

d’índole Facultativa", el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 

segons els casos.  

 

L'incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà  

 

l'Enginyer per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 

esmenada la deficiència.  

 

El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present  durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà l'Enginyer en les visites que facin a les obres, posant-se 

a la seva disposició per a la pràctica  dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació del amidaments i liquidacions.  
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2.7. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  

 

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona  construcció i 

aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els  documents de 

Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació,  ho disposi el Tècnic 

dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a  cada unitat d’obra i tipus 

d’execució.  

 

El Contractista,d’acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l’acta de la recepció provisional 

els plànols de totes les instal·lacions executades en l’obra amb les modificacions o estat definitiu 

en que hagin quedat. El contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que 

preceptivament han d’expedir les Delegacions Provisionals d’indústria, Sanitat, etc.. i autoritats 

locals per a la posada en servei de les referides instal·lacions.  

 

Són també per compte del Contractista totes les llicencies municipals, tanques , enllumenat, 

multes, etc..que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva finalització. 

 

2.8. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PROJECTE  

 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o  indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al 

Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de  

l'Enginyer.  

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui  fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins el termini de tres dies, a aquell que les hagi dictat, el qual 

donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités.  

 

El Constructor podrà requerir de l'Enginyer, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calgui per a la correcta interpretació i execució del projecte.  
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2.9. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  

 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions  dimanades de la 

Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les a través de l’Enginyer, davant la Sindicatura 

de Comptes si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Condicions corresponents.  

 

2.10. FALTES DEL PERSONAL  

 

El Tècnic-Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 

o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 

Contractista perquè aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

subjectant-se , si escau, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de 

les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.  

 

2.11. CAMINS I ACCESSOS  

 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament d’aquesta. El 

Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.  

 

Així mateix, es obligació del Construcció col·locar, en lloc visible i a l’entrada de l’obra, un cartell 

reglamentari on es reflectiran les dades de l’obra en relació al títol de la mateixa, entitat 

promotora i noms dels tècnics competents, el disseny del qual haurà de serà provat prèviament a 

la seva col·locació per la Direcció Facultativa.  
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2.12. REPLANTEIG  

 

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 

principals, que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 

consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.  

 

2.13. INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

 

El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de clàusules administratives 

desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials assenyalats en el 

Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es 

dugui a terme dins el termini exigit en el Contracte.  

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Enginyer del començament 

dels treballs, almenys amb tres dies d’anticipació.  

 

2.14. ORDRE DELS TREBALLS  

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar-

ho.  

 

2.15. FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES  

 

D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 

totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 

altres Contractistes que intervinguin en l’obra; això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d’energia o altres conceptes.  

 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
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2.16. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  

 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Enginyer mentre es 

formula o tramita el Projecte Reformat.  

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 

de les obres disposi per fer apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 

pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli.  

 

2.17. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR  

 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la Contracta, previ 

informe favorable de l'Enginyer. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Enginyer 

la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que a causa d’això     

s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa. 

 

2.18. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres  estipulats, 

al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 

cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.  

 

2.19.CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 

Direcció Facultativa i per escrit, s’entregaran al constructor, dins les limitacions pressupostàries i 

de conformitat amb allò especificat en l’article 11.  

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM                         
 

Projecte fi de carrera Joaquim Suades Farré 11 
 

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat 

amb la Llei de prevenció de riscos laborals.  

 

2.20. OBRES OCULTES  

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se 

n’aixecaran els plànols que calgui per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents 

s’estendran per triplicat i se n’entregarà un a l’Enginyer l’altre al director d’obra i el tercer, al 

Contractista o promotor. Aquests documents aniran firmats per tots tres.  

 

Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats es consideraran documents indispensables i 

irrecusables per a efectuar els amidaments.  

 

2.21. TREBALLS DEFECTUOSOS  

 

El Constructor haurà d’emprar materials que compleixin les condicions exigides en les 

“Condicions generals i particulars d’índole tècnica" del Plec de Condicions, i realitzarà tots i 

cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per la seva 

mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li 

exoneri de responsabilitat el control que és competència de l’Enginyer, ni tampoc el fet que 

aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran 

esteses i abonades a bon compte.  

 

Com a conseqüència del que s’ha expressat anteriorment, quan l'Enginyer detecti vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 

reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop 

finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot això a 

càrrec de la Contracta. 

 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant l'Enginyer de l’obra, que ho resoldrà.  
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2.22. VICIS OCULTS  

 

Si l’Enginyer tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 

assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 

defectuosos.  

 

Les despeses ocasionades seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin 

realment.  

 

2.23. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS I DELS APARELLS.  

 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 

ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 

preceptuï una procedència determinada.  

 

Obligatòriament, i abans de la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 

l'Enginyer una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’especifiquin 

totes les indicacions sobre marques, qualitats,procedència i idoneïtat de cadascun.  

 

2.24. MATERIALS NO UTILITZABLES  

 

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 

adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 

en l’obra.  

 

Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 

particulars vigent en l’obra.  

 

Si no s’hagués preceptuat res sobre aquesta qüestió, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni 

l’Enginyer Tècnic.  

 

2.25. DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS  
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Totes les despeses originades per proves, assajos de materials o elements que intervinguin en 

l’execució de les obres aniran a compte de la contracta.  

 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 

començar-se de nou a càrrec del mateix.  

 

2.26. NETEJA DE LES OBRES  

 

Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calgui perquè l’obra ofereixi bon 

aspecte.  

 

2.27. DOCUMENTACIÓ FI D’OBRA  

 

El Tècnic - Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres amb les 

especificacions i continguts disposats per la legislació vigent.  

 

2.28. TERMINI DE GARANTIA  

 

El termini de garantia serà de dotze mesos i durant aquest període el contractista corregirà els 

defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa 

es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se, en cas de 

resistència, les esmentades obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. El contractista 

germanitzarà a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

d’incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb 

l’obra. Una vegada aprovada la Recepció i liquidació Definitiva de les obres, l’administració 

prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel Contractista.  

 

Desprès de la Recepció Definitiva de l’obra, el Contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat excepte en el referent als vicis ocults de la construcció.  

 

  



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM                         
 

Projecte fi de carrera Joaquim Suades Farré 14 
 

2.29. CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT  

 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia compres entre les recepcions 

provisionals i definitiva correran a càrrec del Contractista.  

 

El contractista, durant el termini de garantia, serà el conservador de la construcció on hi tindrà el 

personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara 

que l’establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat abans de la Recepció Definitiva.  

 

2.30. DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA  

 

La recepció definitiva es verificarà desprès d’haver transcorregut el termini de garantia en igual 

forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, data a partir de la qual cessarà l’obligació 

del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de 

conservació de les construccions i quedaran solament subsistents totes les responsabilitats que 

poguessin abastar-lo per vicis de la construcció.  

 

2.31. PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA  

 

Si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra no es trobés aquesta en les 

condicions degudes, s’ajornarà l’esmentada recepció definitiva i el Tècnic-Director marcarà al 

Constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar- se les obres necessàries i, de no 

efectuar-se dins d’aquells podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança.  

 

2.32. DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA  

 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini  que es 

fixi en el Plec de condicions Particulars, la maquinaria, medis auxiliars, instal·lacions, etc,.. a 

resoldre els subcontractistes que tingues concertats i a deixar les obres en condicions de ser 

repeses per altra empresa.  

Les obres i treballs acabats no acabats però acceptables a judici del Tècnic-Director s’efectuarà 

una sola recepció definitiva.  
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3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I LEGALS  

 

3.1. PREUS UNITARIS  

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra es el resultat de sumar els costos directes, 

els indirectes, els gostos generals i el benefici industrial.  

 

Es consideren costos directes:  

 

• La ma d’obra, amb les seves dietes, carregues i la seguretat social, que intervenen  

directament en l’execució de la unitat d’obra.  

• Els materials, els preus resultant a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de 

que es tracti o que siguin necessaris pera la seva execució.  

• Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció  

d’accidents i malalties professionals. 

• Les despeses de personal, combustible, energia, etc..que tinguin lloc per accionament  

o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en la execució de la unitat  

d’obra.  

• Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i  

equips anteriorment esmentats.  

 

Es consideren costos indirectes:  

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a treballadors, laboratoris, etc...els del  

personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes 

aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.  

 

Es consideren despeses Generals:  

Les despeses Generals d’una empresa, les despeses financeres, carregues fiscals i taxes 

de l’administració legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de las suma  

dels costos directes i indirectes.  

Benefici Industrial:  

El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 3 % sobre la suma de les  

anteriors partides.  
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Preu de Execució Material:  

S’anomena Preu d’Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors 

conceptes a excepció del Benefici Industrial i les Despeses Generals.  

Preu de contacta:  

El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses  

Generals i el Benefici Industrial.  

El IVA gira sobre aquesta suma però no composa el preu.  

 

3.2. PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA  

 

En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a 

risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu de 

Execució material, mes el tant per cent sobre aquest últim en concepte de les Despeses 

Generals i Benefici industrial del Contractista. Les Despeses Generals s’estimaran normalment 

en un 13% i el benefici s’estimarà normalment en el 3%, excepte que en les condicions 

particulars s’estableixi un altre destí.  

 

3.3. PREUS CONTRADICTORIS  

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitja del Tècnic decideixi introduir 

unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstancia imprevista.  

 

El contractista estaria obligat a efectuar canvis.  

 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans 

de començar l’execució dels treballs i en plac que determina el Plec de Condicions Particulars.  
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3.4. RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES  

 

Si el Contractista, abans de la firma del contracte, no hagués fet una reclamació o observació, no 

podrà reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 

serveixi de base per a l’execució de l’obra.  

 

3.5. REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS  

 

Contractant les obres a risc i ventura, no s’admetrà la reviso dels preus en tant que el increment 

no arribi a la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el calendari, un muntatge 

superior al 5% del import total del pressupost de Contracte.  

 

En el cas de produir-se variacions superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent 

revisió d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars.  

 

No hi haurà revisió de preus en les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 

calendari de l’oferta.  

 

3.6. ACOPI DE MATERIALS  

 

El Contractista queda obligat a executar l’acopi de materials o aparells d’obra que la Propietat 

ordeni per escrit.  

 

Els materials acopiats, una vegada abonats pel Propietari són, de la exclusiva propietat d’aquest, 

el contractista serà responsable de la seva conservació.  

 

3.7. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADORS EN EL BAIX 

RENDIMENT DELS TREBALLADORS  

 

Si en els informes de ma d’obra mensuals que te que presentar el Constructor al Tècnic, aquest 

es dones compte de que el rendiment de la ma d’obra , en totes o algunes de les unitats d’obra 

executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a 

unitats de obra iguals, es notificaria per escrit al Constructor o instal·lador, amb la finalitat de que 

aquest realitzi les gestions necessàries per augmentar la productivitat.  
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3.8. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS  

 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixen en el Contracte o en les Plecs de Condicions 

Particulars, el Contractista formarà una relació valorada de les obres executades durant els 

terminis previstos, segons la medició realitzada pel Tècnic.  

Tot lo executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorà aplicant el resultat de 

la medició general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numèrica corresponent a cada unitat 

de l’obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint en compte lo 

establert en el present Plec de Condicions Econòmiques, respecte a millores o substitucions de 

material i a les obres accessòries i especials, etc..  

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per a estendre l’esmentada 

relació, se li facilitaran per part del Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, 

acompanyant-los d’una nota tramesa a l’objecte que, dins del termini de deu dies a partir d’haver 

rebut l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva 

conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 

dels deu dies següents al seu rebut, el Tècnic acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista si n’hi hagués, explicant-li al mateix temps de la seva resolució, aquest podrà, en l 

segon cas, anar davant del Propietari contra la resolució del Tècnic en la forma prevista en els 

Plecs Generals de Condicions Facultatives.  

 

Prenent com a base la relació valorada en el paràgraf anterior, El Tècnic expedirà la certificació 

de les obres executades.  

 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la construcció de la fiança s’hagi 

preestablert.  

 

Les certificacions es remetran al Propietari dins del mes següent al període que es refereixen i 

tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte subjectes a les rectificacions i 

variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les esmentades certificacions 

d’aprovació ni recepció de les obres que comprenen.  

 

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini que aquells valoració 

es reflecteix. En cas que el Tècnic ho exigís, les certificacions s’extendran a l’origen.  
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3.9. MILLORES DE OBRES LLIUREMENT EXECUTADES  

 

Quan el Contractista, inclús amb autorització del tècnic, utilitzi materials de preparació mes 

costosa o major tamany que el senyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb 

una altra que tingues un preu major, o executes amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, 

tindrà que abonar lo que pugues correspondre-li en el cas que hagués construït l’obra amb 

estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.  

 

3.10. PAGAMENTS  

 

Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis establerts, i el seu import, correspondrà 

precisament al de les certificacions de l’obra realitzades pel Tècnic, en virtut de les quals es 

verifiquen aquestos.  

 

3.11. IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ AMB RETRÀS NO JUSTIFICAT EN EL PLAÇ DE 

FINALITZACIÓ DE LES OBRES  

 

La indemnització per retràs en la finalització s’establirà en un tan per cent del import  total dels 

treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de finalització fixat en 

el calendari de l’obra.  

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran un càrrec a la fiança.  

 

3.12. DEMORA DELS PAGAMENTS  

 

Es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte creada en dita demora de  pagaments, quan 

el Contractista no justifiqui en la data del pressupost corresponent al  termini d’execució que 

tingui senyalat en el contracte.  
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3.13. MILLORES I AUGMENTS D’OBRA  

 

No s’admetran millores d’obra, mes que en el cas que el Tècnic autoritzi per escrit l’execució de 

treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells 

previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments en les unitats contractades, excepte en 

cas d’error en els amidaments del Projecte, a no ser que el Tècnic autoritzi per escrit l’ampliació 

d’aquestes.  

 

En tots els casos ser acondicio indispensable que totes les parts contractants, abans de 

l’execució, presentin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 

materials o aparells ordenats i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 

suposin sobre el import de les unitats contractades.  

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

3.14. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES  

 

Quan per qualsevol causa sigui necessari valorar obra defectuosa però acceptable a judici del 

Tècnic- Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès 

d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb l’esmentada resolució, excepte en 

el cas que, estant dins del termini d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord a 

condicions, sense excedir de l termini esmentat.  

 

3.15. ASSEGURANÇA DE LES OBRES  

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva. La quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb 

el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat 

asseguradora , en cas de sinistre, s’ingressarà a compte a nom del Propietari perquè amb càrrec 

a ella s’aboni l’obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El pagament de 

l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, així com la resta dels treballs 

de la construcció. En cap cas, excepte de conformitat expressa del Contractista, el Propietari 
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podrà disposar de l’esmentat import per a necessitats diferents de la reconstrucció de la part 

sinistrada, la infracció del anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui  

resoldre el contracte amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 

arreplegats, etc... i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel 

sinistre i que no s’haguessin abonat, però nomes en proporció equivalent a alló que suposi la 

indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats 

pel sinistre, que seran taxats a aquest pel Tecnic-Director. 

  

En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha de ser 

assegurada i la seva quantitat, i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de 

comprendre tota la part de la construcció afectada per l’obra.  

 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances els 

posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari amb la fi 

d’aconseguir, d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.  

 

3.16. CONSERVACIÓ DE L’OBRA.  

 

Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el 

termini de garantia, en el cas que la construcció no hagi estat ocupada pel Propietari abans de la 

recepció definitiva, el Tècnic-director en representació del Propietari, podrà disposar tot allò que 

sigui precís per a que s’atengui al manteniment, neteja i tot el necessari per a la seva bona 

conservació abonant-se tot això a compte de la Contracta.  

 

A l’abandonar el Contractista la construcció, tant per bon acabament de les obres com en el cas 

de resolució del contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini q el Tècnic-

Director fixi.  

 

Desprès de la recepció provisional de la construcció i en el cas que la conservació de la 

construcció corri a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi deixat en ella mes eines, utensilis, 

materials, etc.. que els indispensables per al seu manteniment i neteja i per als treballs que sigui 

precís executar.  
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En tot cas, ocupada o no la construcció, el Contractista està obligat a revisar l’obra durant el 

termini expressat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.  

 

3.17. US PEL CONTRACTISTA DEL EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI.  

 

Quan durant l’execució de l’obra el contractista ocupi amb la necessària i previ autorització del 

Propietari, construccions o faci us de materials o utensilis pertanyents al mateix, tindrà l’obligació 

de reparar-los i conservar-los per a fer entrega d’ells a l’acabament del contracte, en el perfecte 

estat de conservació reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 

aquesta reposició ni per les millores fetes en les construccions, propietats o materials que hagi 

utilitzat.  

 

En el cas que al acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o construccions, el 

Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, el realitzarà el Propietari 

a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança.  

 

4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

 

4.1. OBRA CIVIL 

 

4.1.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Els materials que s’utilitzaran en la construcció del centre de control, rases i centres de 

transformació compliran les prescripcions generals del document MIE-RAT 14, així com la 

primera instrucció del reglament de seguretat en centrals elèctriques, pel què fa a la 

inaccessibilitat, passos, accessos, conduccions i emmagatzematge de fluids combustibles, així 

com canalitzacions d’aigua, clavegueram, línies elèctriques, senyalització d’emergència etc… 

 

4.1.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

Definició. 

Es defineix com aclariment i esbrossada de terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de 

les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 

qualsevol altre material no desitjable. 
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La seva execució inclou les operacions següents: 

• Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

• Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 

particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 

Execució de les Obres: 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord 

amb el que sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els 

elements que calgui conservar intactes. 

 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar, es procurarà que els 

que s'han d'aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 

damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o estructures properes, els 

arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests 

arbres o altre vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o qualsevol 

altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat 

Facultatiu de les Obres. 

 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 

eliminades fins a una profunditat no superior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de 

l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels 

amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.) a fi de que no en quedi cap dintre del 

ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície 

natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 

centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
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Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 

tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, sepa-

rats en munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior 

als tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el 

Contractista haurà d'obtenir els següents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec 

qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

 

Els treballs s'executaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones properes a les obres. 

 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 

serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra forma la 

seva situació o aprovat el seu desplaçament.  

 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb 

el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles 

seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de 

les obres. 

 

Mesurament i Abonament: 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i 

exemptes de material. 

 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades 

a l'apartat precedent. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la 

Direcció de les Obres, a fi d’ésser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 

mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, o a l'amàs intermedi de l'excavació, en qualsevol 
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tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs 

als preus unitaris del Contracte. 

 

4.1.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 

del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt, així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives.  

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 

deixar l'esplanada repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de 

la subbase granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no acompleix 

les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà ordenar una 

excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 

definitiu per totes excavacions. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny.  

 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director 

de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens es transportaran a 

l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El 

Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les 

parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, 

sense reclamar compensació de cap tipus. 

 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Mesurament i abonament: 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència entre 

els perfils presos abans i després dels treballs. 
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No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

A efecte dels amidaments de moviment de terres, s'estén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

S'entén per volum de terraplè, o replè al que correspon a aquestes obres, després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions: 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d’altres on es detalla la forma de l'execució 

de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

 

El Contractista, a l'executar les excavacions s'atindrà sempre als plànols i  instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració 

necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 

despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fitxats pel Director 

Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu el Contractista executés menor volum 

d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols 

es considerarà d'abonament el volum realment executat. En tots els casos, els buits que quedin 

entre les excavacions i les fàbriques, àdhuc resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir 

amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: Instal·lacions, subministrament i consum 

d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla 

classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs 

produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
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4.1.4. TERRAPLENS 

 

L'equip necessari per a la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció 

de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 

Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, s'obtingui la 

compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encar-

regat. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 

 

A continuació, s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 

que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà 

barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per això. 

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi 

les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. 

 

En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 

següent. 

 

Mesurament i abonament: 

S'amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 

mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas, el preu 

del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
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En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 

d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació a 

determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de préstecs. 

 

L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les 

parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon, el preu de l’aportació inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a 

qualsevulla distància, i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat 

d’aportació. 

 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Di-

rector de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

4.1.5.  DEMOLICIONS 

 

Definició: 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'e-

xecució de l'obra. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Enderrocament o excavació de materials. 

• Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs 

definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
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Execució de les obres: 

L'execució de les obres compren l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 

s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat 

suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 

encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 

així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Mesurament i abonament: 

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 

d'utilització, així com la manipulació dels materials i ma d'obra necessària per a la seva execució. 

 

Només seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 

trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 

 

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 

possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 

Reposicions: 

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 

enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les esmentades 

fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 

grau de qualitat i textura. 

 

4.1.6. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals: 

Els materials a utilitzar a les subbases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials 

locals exempts d'argila, marga o altres matèries estrangeres. 
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Abans de col·locar la subbase granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 

treballs de repàs i compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris. 

 

Els percentatges d'humitat del material i l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 

pendents transversals de la plataforma. 

 

Mesurament i abonament: 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre 

els plànols del Projecte. 

 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 

transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 

acabada la unitat. 

 

4.1.7.  BASE GRANULAR 

 

Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà amb especial atenció, la qualitat dels 

treballs de repàs i compactació de la capa de subbase, i s’executaran els assaigs necessaris. Els 

percentatges d'humitat del material i de la superfície de subbase seran els correctes, i es 

comprovaran els pendents transversals. 

 

En el cas d'emprar base d’origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant 

assaig CBR o similar i en tot moment l' índex CBR serà > 80. 

 

Mesurament i abonament: 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols 

del Projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
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4.1.8. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de la base, 

es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de repàs i compactació de 

l'esmentada capa base i s’executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del 

material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents 

transversals. 

 

4.1.8.1. DEL FORMIGÓ 

 

Els formigons vindran definits per la seva resistència a flexotracció, expressada a 28 dies. En 

aquest Plec considerarem els formigons HP-35 i HP-40, amb resistències característiques a 

flexotracció de 35 i 40 kp/cm2, respectivament. 

  

Tot i que existeixen algunes relacions entre les resistències d'un mateix formigó al sotmetre'l a 

esforços de compressió i de flexotracció, no es possible donar una fórmula general que les 

relacioni, però es pot acceptar que un HP-35 equival aproximadament a un H-225 i un HP-40 a 

un H-275.  

 

Cal tenir present que dos formigons amb igual resistència a compressió poden donar diferents 

resistències a flexotracció en funció de l'àrid que incorporin. En aquest sentit, val a dir que la 

resistència a flexotracció augmenta a l'incorporar àrids caliços o triturats i disminueix quan es 

tracta d'àrids silicis o rodats. 

 

Sempre que sigui possible, la sorra serà silícia per tal de millorar la resistència superficial al 

desgast del paviment acabat. 

 

En qualsevol cas, la relació aigua/ciment no serà superior a 0,55. 

 

En aquelles zones on es produeixin gelades, el Director de l'obra podrà exigir l'incorporació 

d'additius airejants al formigó per tal de permetre l'expansió de l'aigua al congelar-se. El volum 

d'aire ocluït obtingut podrà anar del 4 al 6% respecte al del formigó. La dotació en pes d'airejant 

serà d'entre un 0,2 i un 0,4% respecte al del ciment. 
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No es permetrà afegir aigua al formigó per a facilitar la seva posta en obra. Si cal augmentar-ne 

la plasticitat, es farà mitjançant l'incorporació d'additius plastificants que hauran d’ésser acceptats 

per la Direcció Facultativa. 

 

L’assentament a obtenir en el con d'Abrams, serà d'entre 4 i 8 cm. quan es tracti d'execució 

manual, corresponent a una consistència plàstica o tova, i d'entre 3 i 5 cm. en el cas de la posta 

en obra mecànica (formigó plàstic). Si es fan servir superplastificants, l’assentament a obtenir 

haurà d’ésser superior a 15 cm., i hauran d'incorporar-se al formigó immediatament abans de la 

seva posta en obra, per tal de garantir-ne l'eficàcia. La seva dotació en pes serà d'entre un 0,75 i 

un 1,50% sobre el pes del ciment, d'acord amb les indicacions que es rebin del Director de l'obra. 

 

Les dosificacions en pes per m3 de formigó, per a obtenir una consistència plàstica, seran les 

següents: 

 

 HP-40 HP-35 

ARIDS:   

Sorra 0-5 mm. 725 kg 725 kg 

Grava 5-20 mm 600 kg 600 kg 

Grava 20-40 mm 650 kg 650 kg 

CIMENT 300 kg 275 kg 

AIGUA 155 l 150 l 

 Si s'utilitza superplastificant, es reduirà el volum d'aigua en 20 litres per m3. 

 

4.1.8.2. DE LA POSTA EN OBRA 

 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi capacitat 

ni homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 cm.), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

 

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Facultatiu encarregat. 
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No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 

característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 

prescripcions de l'EH-82. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

  

Per a la seva posta en obra, es podrà adoptar qualsevol dels tres sistemes indicats seguidament: 

 

• Execució manual amb encofrats fixos 

Sempre que sigui possible, i en qualsevol cas quan els pendents longitudinals siguin 

importants, es formigonarà en rampa, començant en el punt baix. 

 

El Director d'obra definirà les mides de les lloses, adaptant-les a l'amplada de la calçada, 

però sempre inferiors a 5 m. de dimensió màxima. En cas d'amplada superior, es disposarà 

un junt longitudinal. 

 

El paviment es formigonarà per bandes successives, situades una al costat de l'altra, o bé 

alternades (al portell); en el segon cas, caldrà encofrar les lloses una per una i no es podran 

formigonar dues lloses contigües el mateix dia. Per tant, caldrà planificar les obres d'acord 

amb aquesta limitació. 

 

Cal tenir cura en col·locar els encofrats el més vertical possible, obtenint una cara superior 

regular, ja que haurà de servir de base per al recorregut del regle vibratori i, per tant, 

reflexaria en superfície les possibles irregularitats. 

 

En el cas de pendents suaus és recomanable l'utilització de superfluidificants, perquè el 

formigó s'autonivella. En qualsevol cas, serà la Direcció de l'obra qui decidirà si accepta o no 

l'incorporació d'aquest additiu i en quina proporció. 

 

• Execució mecànica amb encofrats fixos 

Algunes de les operacions, com ara l'estesa del formigó, la vibració, compactació i enrasat o, 

fins i tot, la textura superficial del ferm, s’obtenen mitjançant màquines que es recolzen i 

avancen sobre carrils disposats damunt dels encofrats longitudinals. Requereix l'utilització de 

maquinaria específica i ma d'obra especialitzada. 
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• Execució mecànica amb encofrats lliscants 

La única diferència respecte a allò indicat en l'apartat anterior, consisteix en que l'encofrat no 

és fixa, sinó que forma part de la mateixa màquina, avançant a mida que ho fa l'estenedora. 

Es fa servir formigó sec o plàstic, per tal de que les vores quedin verticals quan es retiri 

l'encofrat als pocs minuts d'haver-se abocat el formigó. 

 

4.1.8.3. FORMACIÓ DE JUNTS  

 

• De contracció 

Es poden executar sobre el formigó fresc o bé un cop endurit. En el primer cas, s’introduirà 

un ganivet vibratori d'uns 8 mm. de gruix fins a una fondària equivalent a la tercera part del 

gruix total de la llosa. La fissura que es produeixi, es taparà col·locant-hi un element flexible 

o rígid. 

 

Cas d'emprar un material flexible, com ara una làmina de polietilè de 0,1 mm. de gruix, 

s'introduirà juntament amb el ganivet, col·locant la làmina damunt del lloc on vagui el junt i 

situant el ganivet al llarg del seu eix longitudinal. Per tant, cal que la làmina tingui una 

amplada igual al doble de la fondària del junt. 

 

Quan es tracti d'un material rígid, com pot ser plàstic, fusta o fibrociment, es col·locarà un 

cop retirat el ganivet. 

 

Si els junts es fan sobre el formigó endurit, es procedirà a fer els talls mitjançant serres 

circulars equipades amb disc de diamant o carborundum. La fondària del junt serà també 

d'un terç del gruix total de la llosa i el serrat es farà entre les 6 i les 24 hores des de la posta 

en obra del formigó, depenent de les condicions climatològiques. En qualsevol cas, es 

procurarà fer els junts en quant el formigó hagi endurit el suficient com per a permetre aquest 

serrat. 

 

• De dilatació  

Degut a que el formigó, a l'endurir-se, pateix una contracció que es reflecteix en els junts 

indicats a l'apartat anterior i que sol ésser suficient per absorbir desprès possibles 

dilatacions, normalment no son necessaris aquest tipus de junt, executant-se només en 

casos especials, com ara en el cas de corbes de petit radi o en cruïlles. 
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Cas d'executar-se, cal col·locar els elements compressibles abans d'abocar el formigó. 

 

4.1.8.4 ACABAT SUPERFICIAL 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. 

Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 

humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20C) a la del 

formigó, per evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

 

Per a eliminar l'aigua superficial que es produeix al vibrar el formigó, es farà servir un fratàs 

lleuger amb mànec d'uns 2,5 m. de llargada, per tal de poder-lo utilitzar sense trepitjar el pavi-

ment. 

 

Les imperfeccions localment localitzades, s'eliminaran amb la llana i les vores del paviment 

s'axamfranaran per tal d'evitar arestes vives que es malmetin fàcilment. 

Les diferents textures superficials que es poden obtenir, son les següents: 

 

• Estriat: S’obté per raspallat, aplicant un raspall metàl·lic a la superfície del paviment 

abans de que es completi el procés d'enduriment. Les dimensions de les estries 

obtingudes seran de l'ordre de 2 mm. d'amplada per 1 mm. de fondària i una separació 

d'uns 10- 15 mm.  

 

L'estriat pot ésser longitudinal o transversal i serà el Director de l'obra qui en decidirà la 

direcció; en el primer cas, s’obté una superfície més silenciosa i duradera, i en el segon 

es millora el drenatge superficial del ferm. 

 

• Amb àrid vist: S’obté pel procés de demudat, consistent en recobrir la superfície acabada 

amb una fina capa d'aigua amb un inhibidor d'enduriment incorporat, protegint-la amb 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM                         
 

Projecte fi de carrera Joaquim Suades Farré 36 
 

plàstic per tal d'evitar-ne l'evaporació. A les 24 hores, es retira aquesta capa, rentant el 

paviment amb aigua aplicada mitjançant un raspall metàl·lic, eliminant-se la capa 

superficial de morter sense endurir, i quedant l'àrid vist, proporcionant un acabat irregular 

que millora l'adherència, però resulta sorollós.  

 

• Fratasat mecànic: Consisteix en l'aplicació d'un fratàs mecànic (helicòpter), quan el 

formigó ha adquirit una certa consistència, obtenint-se un acabat més o menys rugós en 

funció del temps i forma d'aplicació. 

 

Mesurament i abonament: 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el gruix definit 

als plànols del Projecte. 

 

Els preus inclouran l'execució dels encofrats laterals, quan calguin, i de tota l'obra de 

pavimentació, àdhuc el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, i 

possibles additius.) 

 

4.1.9. EXCAVACIO I REPLE DE RASES I POUS 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les 

rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de 

serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. 3 i els plànols del 

Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les 

ordres de la Direcció de les Obres. Les excavacions es consideren no classificades i es defi-

neixen amb un sol preu a qualsevol tipus de terreny. 

 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G. 3, 

s'abonarà al preu únic definit a l'excavació. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 

qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per a esgotar les aigües. El cost 

de les esmentades operacions estarà comprès als preus de l'excavació. 
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El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries en el transport 

de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà utilitzar si és 

possible, l'execució de sobreexcavacions per evitar les operacions d'apuntament, però els 

volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres 

cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinària i ma d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la 

vegetació, la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció 

dels apuntalaments i els calçats que es precisin, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, 

als dipòsits o l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

 

Quan, durant els treballs d'excavació, apareixin serveis existents, amb independència de que 

aquest s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran àdhuc amb els mitjans 

manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d'aigües, gas, clavegueram, instal·lacions 

elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que 

el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 

s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon no sent d'abonament els 

treballs d'excavació i transport, dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al 

preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus nº 1. 

 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà 

segons el preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
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4.1.10 FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

 

• Formigó H-550 de tres-cents quilograms (300 kg) de resistència característica a 

vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

 

Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior 

al minut i mig (1,30 "), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme a 

cada barreja. 

 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi capacitat 

ni homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 cm.), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

 

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Facultatiu encarregat. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 

característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 

prescripcions de l'EH-99. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 

sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit al formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses 

de pedres i de coqueres. 

 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades a l'EH-99. 
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La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de manera que acompleixin les 

prescripcions de l'EH-99 i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta 

amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una 

bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. 

Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 

humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 

mantenir-se constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20C) a la del 

formigó, per evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 

rugositat, i sense que sigui necessari aplicar-hi enlluits, que no podran ser, en cap cas, executats 

sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 

compte del contractista. 

 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades 

al set (7) o vint-i-vuit (28) dies. 

 

S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 50 metres cúbics (50 m3). de 

formigó utilitzat a voltes i soleres. 
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A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis provetes cadascuna, per 

trencar cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, 

la mitja dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra, i es conservaran en 

condicions anàlogues a les d'aquest. 

 

Si passat vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada per aquesta 

data en més d'un vint per cent (20 %), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes 

també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les 

provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas de que es 

sotmeti a una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual 

es mesurarà la fletxa produïda, que haurà d'ésser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) 

de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

 

En cas de que la resistència de les provetes d'assaigs i de les extretes de l'obra estès compresa 

entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà 

rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material adient, a l'alvir del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir 

la resistència i rigidesa necessàries per què, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin 

moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 mm.) 

 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per a 

facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 

deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
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Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, per la 

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

 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

 

S'autoritza l'ús del tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals 

estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 

que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 

Mesuraremt i abonament. 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 

resultants del replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics. 

 

Els preus dels encofrats va inclòs en els corresponents preus dels formigons. Aquests preus 

inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la ma d'obra necessària per a la seva 

col·locació. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 

necessàries per executar la unitat d'obra, exceptuant les armadures i llur col·locació, que 

s'abonarà al preu del quilogram (kg) d’acer col·locat.  

 

Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries per 

a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als 

preus dels formigons. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i 

amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres 

escrites del Director Facultatiu. Per tant en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra 

sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols 

de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel 
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Facultatiu Director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de 

donar-se a la secció. 

 

Per això, el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 

definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 

4.1.11 ACER A UTILITZAR A ARMADURES 

 

Condicions Generals: 

L'acer a utilitzar, acomplirà les condicions exigides a la instrucció per al Projecte i Execució de 

les Obres de Formigó EH-99. 

 

Qualitat: 

La càrrega de trenc serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6.100 

kg/cm). 

 

L'allargament de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 

deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre 

una base de deu diàmetres (10 φ) situada a més de cinc diàmetres (10 0) situada a més de cinc 

diàmetres (5 φ) del coll d'estricció i més de tres diàmetres (3 φ)  del punt d'aplicació de la 

mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms 

per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 

centímetre quadrat (5.100 kg/cm.). 

 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir 

una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o 

superior al cent vint-i-cinc per cent de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió 

màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors 

més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie, si "n" fos 

senar. 
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Assaigs: 

Si el Facultatiu Director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori 

Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució 

a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de 

formigó EH-550. 

 

Armadures i elements metàl·lics: 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra. 

 

Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de sustentació, les pèrdues per 

retalls, els lligaments, etc. 

 

4.1.12. ENCOFRATS 

 

En el present projecte s’han considerat els tipus d’encofrats següents: 

 

• Encofrat pla 

• Encofrat corb 

 

Es realitzaran d’acord amb les especificacions del Plec General completant-se o substituint-se, si 

cal. 

 

 Execució de les obres: 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d’obtenir del Director 

l’aprovació escrita de l’encofrat realitzat. 

 

Els junts d’encofrat no tindran folgança superior a dos ( 2 ) mil.límetres, essent la necessària per 

a evitar que, per efecte de la dilatació de la fusta a l’absorvir l’aigua durant el formigonat, es 

comprimeixin o deformin durant l’encofrat. 

 

Les superfícies quedaran sense desigualtats o resalts majors de dos ( 2 ) mil.límetres en els 

paraments vistos, i de cinc ( 5 ) en els ocults. 
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No es permetran en els aploms i alineacions, errades majors d’un ( 1 ) centímetre, podent l’Eng. 

Director variar aquestes toleràncies al seu judici. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir 

la resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin 

moviments locals de més de cinc mil.límetres ( 0.005 m ). 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a 

facilitar l’encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 

deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l’entumiment dels mateixos, per la 

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

 

Amidament i abonament: 

Els encofrats s’amidaran i abonaran pels metres quadrats de superfície de formigó realment 

encofrada i amidada sobre els plànols. 

 

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de 

l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou l’encofrat. 

 

4.1.13. IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS 

 

Definició: 

S’aplicarà impermeabilització als següents elements: 

 

• Trasdós de murs i estreps 

• Taulers de ponts 

 

Trasdós d’estreps i murs : S’utilitzaran sempre betums asfàltics tipus G-1 

 

Taulers de ponts : Consistirà en un reg de curat, una manta de fibra de vidre i una lletada 

bituminosa. 
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Execució: 

La impermeabilització de taulers de ponts, s’executarà aplicant un reg de betum asfàltic B 80/100 

damunt la llosa perfectament neta i de forma que el gruix de la pel.lícula seca sigui de cinc ( 5 ) 

dècimes de mil.límetre, posteriorment s’estendrà una manta de fibra de vidre de cinc ( 5 ) 

mil.límetres de gruix i, damunt d’aquesta, cinc ( 5 ) mil.límetres de lletada bituminosa tipus LB-1. 

 

Les superfícies d’aplicació hauran d’estar perfectament seques i exemptes de materials 

trancadissos. 

 

A judici de l’Eng. Director podrà aplicar-se per a la neteja aigua a pressió o doll de sorra, però 

sempre un acabat de les superfícies a impermeabilitzar netes i seques. 

 

Amidament i abonament: 

La impermeabilització de taulers de ponts s’abonarà per metres quadrats ( m2 ) realment 

executats, segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. Director de les Obres. 

 

El preu inclou el reg de betum, la manta de fibra de vidre, la lletada bituminosa, la preparació de 

la superfície, aplicació d’aigua a pressió o doll de sorra en el seu cas, i quants mitjants, materials 

i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la impermeabilització. 

 

L’impermeabilització d’estreps i murs s’amidarà i abonarà per metres quadrats ( m2 ). En el preu 

unitari queden inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i els treballs que 

siguin necessaris per a l’acabament de la unitat. 

 

4.1.14 CANONADES DE FORMIGÓ 

 

Definició: 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 

massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o 

conduccions de diferents serveis. 

 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 

També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
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Materials: 

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats 

a la solera i els junts, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del 

present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16). 

 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament, tres 

(3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no 

està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus (5C) 

durant el període de curat. 

 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 

seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes 

s'arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (0,005 m.). 

 

Un cop hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb beurada de ciment. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte, que 

pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un 

martell petit. 

 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de cinc-

cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm). 

 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueitat, segons els 

mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 

 

Per a l'estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per 

centímetre quadrat (0,5 kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W. en litres (l), 

calculat segons la següent fórmula: 

 

     W = Qn . L 
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essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres.  

 

A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-

cents grams per centímetre quadrat (0,7 grams/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el 

manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 

grams/cm2). 

 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 

compressió. Qr, en quilograms per metre (kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

 

• Conductes circulars: 

 

φ n. (mm.) Valor mínim de Qr. 

100 2.500 

150 2.500 

200 2.500 

250 2.500 

300 2.500 

400 2.500 

500 3.000 

600 3.600 

700 4.200 

800 4.800 

1000 6.000 

1200 7.200 

1500 9.000 

 

• Conductes ovoides: 

 

b x h (mm.) Valor mínim de Qr 

600x900 4.000 

800x1.200 5.000 

1.000x1.500 6.000 

1.200x1.800 7.000. 
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Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se presentin trencs a les pestanyes dels junts, o 

qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència i estanqueitat. 

 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

 

Execució de les Obres: 

L'execució de les Obres inclou les operacions següents: 

 

• Subministrament del tub. 

• Preparació de l'assentament. 

• Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb 

d'altres elements o canonades. 

 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada un cop executada, es revestirà amb 

formigó tipus HM-200, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a l'assentament 

correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 

terreny per al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la 

col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació i pendent per a que siguin per-

fectes. 

 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant  els que presentin defectes. La col·locació dels 

tubs s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a 

subjeccions dolentes, etc. 

 

La construcció dels junts, s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 

Particulars o, en cas de que no ho diguin, a les instruccions de la Direcció. En tot cas, seran 

completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb 

betum asfàltic. Sempre que sigui possible, els junts es rebran i segellaran interiorment. 
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Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l'immobilitat dels tubs durant aquesta 

operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03 m.) 

 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 

canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 

d'estanqueitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les 

seccions defectuoses. 

 

El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

 

Mesurament i abonament: 

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, etc. A l'esmentat mesurament 

se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 

 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de junts, les peces especials i 

els entroncaments amb tronetes o d'altres canonades. 

 

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 

Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és d'abo-

nament independent. 

 

4.1.15. TRONETES I POUS DE REGISTRE 

 

Definició: 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites, que completen el sistema de 

drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis.  

 

Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 

 

Materials: 

Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, 

llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
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Execució de les Obres: 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 

segons  el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà 

a construir i col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, 

tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la 

Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

 

Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es 

col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

Mesurament i abonament: 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut.) realment executades, 

en la ben entesa que els  pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de 

pou de registre. No podrà ésser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous 

d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja dels pous. 

 

4.1.16. DRENATGES SUBTERRANIS 

 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub 

per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un gruix 

de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües 

superficials, per una capa impermeable o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva 

part superior. 

 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de 

material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que 

ocupa el centre del filtre és pedra grossa. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: 

 

• Execució del llit d'assentament de la canonada. 

• Col·locació de la canonada. 

• Replè de la rasa de drenatge. 
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Material: 

Aquesta unitat està formada per tubs. 

 

Condicions generals: 

Els tubs a utilitzar en els drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o 

qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 

 

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat en llur fabricació haurà d'acomplir les 

condicions adients pels formigons. 

 

En cas de que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, 

per assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal cinquanta litres per 

minut i per decímetres quadrats (50 l/min./dm) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un 

quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm). 

 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 

obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Resistència: 

La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de 

secció circular, s'aplicarà l'assaig dels (3) punts de càrrega. 

 

Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents: 

 

Diàmetre del tub Càrrega de Trenc 

φ  < 35 1.000 

35 < = φ < 70 1.400 

φ = > 70 2.000 

 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com els corresponents 

junts, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les 

que assenyali la Direcció. 
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Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 

correspongui als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell serà d'un 

centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als Plànols amb tolerància 

màxima de cinc per cent (5%). 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defecte, que els de caràcter 

accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat del tubs ni de llur capacitat de 

desguàs. 

 

Execució del llit d'assentament de la canonada: 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs 

haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels 

tubs podrà ésser així mateix, permeable. 

 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferma a tota la 

longitud de la rasa. 

 

Col·locació de la canonada: 

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de 

l’obra. 

 

Un cop obtinguda aquesta autorització els tubs s’estendran en sentit ascendent, amb els 

pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 

 

Col·locació del material filtrant: 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es 

prosseguirà amb el replè amb material filtre, fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest 

material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m). que es compactaran amb 

elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

 

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es produeixi 

cap segregació als materials filtre emprats. 
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Mesurament i abonament: 

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats 

segons l'eix del tub o drenatge. 

 

A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda 

inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com 

qualsevol altre operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

 

4.1.17. OBRES DE FABRICA DE TOTXANA 

 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix 

morter amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible, 

i enrasant el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 

 

Quan els paraments corresponents exigeixen ésser esquerdejats, es practicaran prèviament les 

corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el 

morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m.) de les voreres de les 

totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. 

 

Practicat el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment, proposat per 

aquest fi als documents corresponents. 

 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un 

arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la 

fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb el que s'ha esmentat, i sobre aquest, 

s'executarà un arrebossat brunyit amb mescla de ciment proposta, per aquest fi, als documents 

del Pressupost. 

 

Per últim, per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà 

aquest, d'acord amb el que s’expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
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Mesurament i abonament: 

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per 

considerar-se incloses als preus de les fàbriques de totxana. 

 

4.1.18. ACCESOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

 

El Contractista estarà obligat a executar les obres relatives a accessos i connexions amb vials 

existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries. 

 

4.1.19. SENYALITZACIÓ 

 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de circulació vigent. 

 

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els 

preus definits al Quadre de Preus. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions 

necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents a les línies, marques vials, plafons i 

senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 

4.2. EQUIPS ELÈCTRICS 

 

4.2.1.GENERALITATS: 

 

L’ofertant serà el responsable del subministrament del material elèctric i equips elèctrics, que 

tindran com a mínim de protecció IP54, segons DIN40050. 

 

Totes les línies estaran protegides contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com contra fugues a 

terra o contactes indirectes. 

 

Per determinar els dispositius de protecció que haurà de incorporar la instal·lació s’haurà de tenir 

en compte les següents característiques: 

 

• Tensió màxima suportada pel material 

• Intensitat nominal de la línia 

• Poder de tall de l’aparell de protecció 
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• Selectivitat a considerar respecte les proteccions situades aigües amunt 

 

La secció dels cables es calcularà tenint en compte les prescripcions tècniques respecte a la 

caiguda de tensió màxima admissible, complint la ITC-BT-19, així com també segons la intensitat 

nominal que haurà de suportar la línia. També es verificarà que la secció del cable suporti els 

esforços tèrmics produïts per un curtcircuit. 

 

Els càlculs de les instal·lacions de terra es realitzaran segons el mètode de càlcul d’UNESA, 

tenint en compte les tensions màximes de contacte permeses per la ITC-BT-24. 

 

Els conductors elèctrics utilitzaran els colors distintius segons la normes UNE i seran etiquetats 

per a facilitar la seva localització, tant als plànols com a la instal·lació. 

 

4.2.2.QUADRES ELÈCTRICS: 

 

Per a la centralització d’elements de mesura i protecció, es disposarà de quadres elèctrics 

construïts d’acord amb els esquemes elèctrics. Tots els armaris incorporaran els següents 

elements: 

 

• Ventilació forçada 

• Il·luminació interior 

 

 

Els quadres elèctrics hauran d’atenir-se totalment als requisits de les Normes ONEGEN- 60439.1 

i UNA 20.324. Tots els components de material plàstic respondran al requisit d’autoextingibilitat 

conforme a la norma ONEGEN 60695-2-1. 

 

L’aparellatge i materials utilitzats per a la construcció dels quadres seran els indicats en el 

present projecte (memòria, pressupost i esquemes) o similars sempre que siguin acceptats per la 

Direcció Facultativa. 
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4.2.3.CABLES I CANALITZACIONS: 

 

Els conductors soterrats utilitzats en la distribució d’energia en baixa tensió seran d’aïllament 

0,6/1KV, com a mínim, i podran ésser enterrats directament o sota tub, mai a menys de 0,8m de 

la part inferior del cable, en cas d’anar sota tub no s’instal·larà més d’un circuit per tub, tal i com 

dicta la ITC-BT-21. 

 

El traçat de les rases haurà d’ésser el més rectilini possible, i s’haurà de tenir en compte el radi 

mínim que cal deixar a les corbes, segons el diàmetre dels cables que s’hagin de canalitzar. 

 

La distància mínima que hi haurà d’haver entre els cables de transport d’energia i els de 

telecomunicacions serà de 0,20m en cas de distribució en baixa tensió i de 0,25m en alta tensió. 

En els casos de creuament i paral·lelismes amb  canalitzacions d’aigua i gas s’haurà de deixar 

una separació mínima de 0,25m, en baixa tensió serà de 0,20m. 

 

En el cas d’encreuament amb una via els cables hauran d’anar recoberts de formigó tal i com 

marca la ITC-BT-21 sempre a 0,80m de profunditat. 

 

Els cables de distribució d’energia a 25000V hauran de tenir els nivells d’aïllament estipulats per 

la ITC-MIE-RAT-12. Segons les normes de la companyia hauran d’ésser unipolars.  

 

Les línies de 25KV comptaran amb les proteccions següents: 

 

• Protecció contra sobreintensitats: 

Les línies hauran d’estar protegides contra els possibles efectes tèrmics i dinàmics originats 

per una possible sobreintensitat en qualsevol punt de la instal·lació. 

 

• Protecció contra sobrecàrregues: 

Per garantir la vida útil d’un cable, és recomanable que un cable en servei permanent no 

tingui una sobrecàrrega d’un 25% durant una hora, així mateix  que dues sobrecàrregues 

successives no es produeixin en menys de 6 hores i que com a màxim s’en produeixin 100 a 

l’any o bé menys de 500 durant la vida del cable. 
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• Protecció contra defectes: 

Les proteccions hauran de garantir que les faltes seran extingides en un temps tal que la 

temperatura no malmeti el cable. 

 

• Protecció contra sobretensions: 

Els cables hauran d’estar protegits contra sobretensions a través de parallamps de 

característiques adequades. El marge de protecció entre el nivell d’aïllament del cable i el 

nivell de protecció del parallamps serà com a mínim del 80%. Els parallamps estaran 

col·locats en els punts que puguin veure’s afectats per sobretensions, com per exemple en 

canvis bruscos d’impedància, com són transformadors, motors, generadors, etc... 

 

4.2.4.CENTRES DE TRANSFORMACIÓ: 

 

La potència de transformació correspondrà amb la potencia màxima simultània de funcionament 

de tots els equips instal·lats més el 20%. 

 

Tot aparellatge utilitzat serà de primera qualitat de marques homologades. 

 

Estaran protegits contra sobretensions atmosfèriques mitjançant parallamps o autovàlvules. 

 

En general el centres compliran la normativa de la companyia subministradora així com les 

condicions tècniques i de seguretat en centres de transformació que dicta el RD 3275/1982 del 

12 de novembre i publicat l’1 de desembre de 1982. 

 

Interruptors automàtics i seccionadors: 

Els centres de transformació hauran d’estar protegits en alta tensió mitjançant seccionadors en 

càrrega auto-pneumàtics com a mínim segons la normativa de la companyia. 

 

Es definirà el nombre d’interruptors per línia, que en principi, seran de un per transformador. 

 

S’hauran de definir marques i característiques d’interruptors i seccionadors així com els seus 

aïllaments i assajos. 
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Proteccions: 

Les proteccions que s’hauran d’incloure com a mínim en un centre de transformació són les 

següents: 

 

• Sobre tensió 

• Contra descàrregues atmosfèriques 

• De línies interiors: sobrecàrrega i curtcircuit 

• De transformador: sobrecàrrega i curtcircuit 

 

S’indicarà el tipus d’enclavament entre el disjuntor d’alta i el de baixa tensió 

 

Les proteccions contra sobre tensions i descaàrregues atmosfèriques a la banda de 25KV tindran 

les característiques següents, tal i com marca la normativa de la companyia FECSA-ENDESA: 
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Transformador: 

El transformador complirà amb les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora, i 

s’indicaran com a mínim les següents característiques: Marca, relació de transformació, sistema 

de refrigeració, potència nominal, tensió, grup de connexió, freqüència, tensió de curtcircuit i 

dimensions de les cabines metàll·liques. 

 

Els transformadors seran d’oli i tindran les següents característiques: 

 

Líquid dielèctric: Oli mineral 

Refrigeració: ONAN 

Sensor de temperatura: Termòmetre 

Nivells d’aïllament en BT: 

Tensió suportada a freqüècia industrial: 10KV 

Tensió suportada a impulsos del tipus llamp: 20KV 

Duració del curcircuit: 2s 

 

Els transformadors estaran protegits contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com també per 

sobreescalfament mitjançant un sensor de temperatura que activarà el dispar de l’interruptor 

d’AT. 

 

Cel·les d’aparellatge: 

• Nivells d’aïllament: 

Segons la normativa de la companyia elèctrica propietària de la xarxa i de la subestació 

transformadora, els nivells d’aïllament que s’hauran de tenir en compte, a l’hora d’escollir el 

material per a la realització del disseny del parc són els següents: 
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• Característiques de les cel·les: 

Les cel·les d’aparellatge seran prefabricades amb carcassa metàl·lica amb aïllament de SF6, 

podran ésser modulars o bé compactes, estaran motoritzades, i incorporaran relès de pas de 

falta o indicadors de curtcircuit. Presentaran les següents característiques: 

 

 

Les cel·les hauran de permetre l’ampliació del centre de manera que sigui possible afegir més 

línies d’entrada sense necessitat de canviar l’aparellatge del centre prèviament. 

 

Sempre que sigui possible s’utilitzaran cel·les modulars ja que en cas d’avaria si, es pot, es 

canviaria només la cel·la afectada. 

 

Les cel·les podran portar proteccions del tipus autoalimantat, que a més podran ésser 

electròniques dotades de corbes normalitzades CEI, ja siguin Inversa, Molt inversa, o bé 

Extremadament inversa. 
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Ventilació: 

Pel que fa ala ventilació del centre es respectarà el que disposa la ITC-MIE-RAT 14 apartat 3.3 

utilitzant-se unicament la ventilació natural. Les reixes de ventilació del centre es col·locaran de 

manera que l’aire circularà al voltant del transformador. 

 

Risc contra incèndis: 

Durant la construcció es prendran les mesures que dicta la ITC-MIE-RAT 14 en l’apartat 4.1 i les 

ordenances municipals en cada cas. 

 

4.2.5.CENTRE DE CONTROL: 

 

Transformador: 

La potència de transformació de serveis auxiliars correspondrà amb la potencia màxima 

simultània de funcionament de tots els equips instal·lats més el 20%. 

 

Tot aparellatge utilitzat serà de primera qualitat de marques homologades. 

 

El transformador de serveis auxiliars tindrà les següents característiques: 

 

Líquid dielèctric: Oli mineral 

Refrigeració: ONAN 

Sensor de temperatura: Termòmetre 

Nivells d’aïllament en BT: 

Tensió suportada a freqüècia industrial: 10KV 

Tensió suportada a impulsos del tipus llamp: 20KV 

Duració del curcircuit: 2s 

 

El transformador estarà protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com també per 

sobreescalfament mitjançant un sensor de temperatura que activarà el dispar de l’interruptor 

d’AT. 
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Estaran protegits contra sobretensions atmosfèriques mitjançant parallamps o autovàlvules, de 

classe I els aparells electrònics sensibles a les sobretensions, i de classe IV aparells pròxim a 

l’orígen de la instal·lació 

En general el centres compliran la normativa de la companyia subministradora així com les 

condicions tècniques i de seguretat en centres de transformació que dicta el RD 3275/1982 del 

12 de novembre i publicat l’1 de desembre de 1982. 

 

Interruptors automàtics i seccionadors: 

Els centres de transformació hauran d’estar protegits en alta tensió mitjançant seccionadors en 

càrrega auto-pneumàtics com a mínim segons la normativa de la companyia. 

 

Es definirà el nombre d’interruptors per línia, que en principi, seran de un per transformador. 

 

S’hauran de definir marques i característiques d’interruptors i seccionadors així com els seus 

aïllaments i assajos. 

 

La cel·la que el conté podrà ésser amb aïllament en aire o bé d’SF6,  i portarà un seccionador 

amb posada a terra abans i després de l’interruptor esmentat. 

 

La intensitat assignada de l’interruptor serà de 630A i tindrà un poder de tall o de ruptura de 

20KA, la resta de característiques vindran definides per l’aparellatge. 

 

Equips de mesura: 

El centre de control comptarà amb el corresponen equip de mesura en AT, amb comptador de 

triple tarifa, activa i reactiva, seguint les normes de la companyia subministradora. 

 

Els comptadors tindran indicació local i sortida digitalitzada per a la transmissió a distància 

homologada per la companyia subministradora. 

 

Els comptadors estaran verificats i precintats per l’organisme d’indústria corresponent. 
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Cada equip de mesura estarà format pels següents elements: 

 

• 3 transfornadors de tensió 

• 3 transformadors d’intensitat 

• 1 comptador 

• 1 módem extern, s’acceptarà intern si la seva substitució, en cas d’avaria, no suposa un 

trencament dels precintes ni afecta a la mesura. 

• Una regleta de verificació que permeti la substitució del comptador sense tallar 

l’alimentació del subministrament. 

• Mòduls de doble aïllament 

• Conductors d’unió entre els secundaris dels transformadors de mesura i el comptador. 

 

La precisió que entregarà l’equip de mesura serà com a mínim el següent: 

 

 

 

Transformdors de mesura: 

• Transformadors d’intensitat: 

 

Potència: 10VA 

Intensitat secundari: 5A 

Classe (Cl): 0,5 com a mínim 

Gamma estesa: 150% 

Factor de seguretat (Fs): <5 

Corrent tèrmic de curtcircuit: 

 Per Ipn≤25A Iter=200Ipn 

 Per Ipn>25A Iter=80Ipn (mínim 5000A) 

Corrent dinàmic de curtcircuit: 2,5 Iter 
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Tensió nominal: 25KV 

Tensió més elevada pel material: 36KV 

Tensió suportada a freqüència industrial:70KV 

Tensió de xoc a impulsos del tips llamp: 170KV 

 

• Transformadors de tensió: 

 

Potència: 25VA 

Tensió secundaria: 110/√3 

Classe (Cl): 0,5 com a mínim 

Tensió nominal: 27,5/√3 KV 

Tensió més elevada pel material: 36KV 

Tensió suportada a freqüència industrial:70KV 

Tensió de xoc a impulsos del tips llamp: 170KV 

 

Comptadors i enregistradors d’energia: 

Aniran instal·lats de manera que quedaran a una alçada de 1,8m del terra. 

Les característiques principals seran les següents: 

 

• Classe de precisió d’energia activa: 0,2S-0,5S i 1 

• Classe de precisió d’energia reactiva: 0,5-1 i 2 

• Sistema:Trifàsic 

• Nombre de fils: 4 

• Tensió de referència: 3 x 63,5/110 V 

• Corrent base: 5A 

• Corrent màxim: 7,5A 

• Freqüència nominal: 50Hz 

• Temperatura de funcionament: -20ºC a +55ºC 

• Temperatura d’emmagatzematge: -25ºC a +70ºC 
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Connexions: 

Els colors dels cables estaran assignats a una fase de la següent manera: 

 

Negre: Fase R 

Marró: Fase S 

Gris: Fase T 

Blau clar: Neutre 

Verd i groc: Terra 

Vermell: Circuits auxiliars 

 

Proteccions: 

Les proteccions que s’hauran d’incloure com a mínim en un centre de transformació són les 

següents: 

 

• Sobre tensió 

• Contra descàrregues atmosfèriques 

• De línies interiors: sobrecàrrega i curtcircuit 

• De transformador 

 

S’indicarà el tipus d’enclavament entre el disjuntor d’alta i el de baixa tensió 

 

Les proteccions contra sobre tensions i descàrregues atmosfèriques a la banda de 25KV tindran 

les característiques següents, tal i com marca la normativa de la companyia FECSA-ENDESA: 
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Pel que fa a proteccions contra sobretensions en baixa tensió, tal i com marca la ITC-BT-23, 

s’instal·laran descarregadors autovalvulars del tipus I per a equips sensibles a les sobre tensions 

com són ordinadors i aparells electrònics, i de classe IV per a aparells situats prop de l’orígen del 

quadre de distribució, com poden ser els comptadors... 

 

Aquí es descriuen les característiques dels descarregadors autovalvulars en cada cas: 

 

 

Transformador: 

El transformador complirà amb les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora, i 

s’indicaran com a mínim les següents característiques: Marca, relació de transformació, sistema 

de refrigeració, potència nominal, tensió, grup de connexió, freqüència, tensió de curtcircuit i 

dimensions de les cabines metàll·liques. 

 

Els transformadors seran d’oli i tindran les següents característiques: 

 

Líquid dielèctric: Oli mineral 

Refrigeració: ONAN 

Sensor de temperatura: Termòmetre 

Nivells d’aïllament en BT: 

Tensió suportada a freqüècia industrial: 10KV 

Tensió suportada a impulsos del tipus llamp: 20KV 

Duració del curcircuit: 2s 

 

Els transformadors estaran protegits contra sobrecàrregues i curtcircuits, així com també per 

sobreescalfament mitjançant un sensor de temperatura que activarà el dispar de l’interruptor 

d’AT. 
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Cel·les d’aparellatge: 

 

• Nivells d’aïllament: 

Segons la normativa de la companyia elèctrica propietària de la xarxa i de la subestació 

transformadora, els nivells d’aïllament que s’hauran de tenir en compte, a l’hora d’escollir el 

material per a la realització del disseny del parc són els següents: 

 

 

• Característiques de les cel·les: 

Les cel·les d’aparellatge seran prefabricades amb carcassa metàl·lica amb aïllament de SF6, 

podran ésser modulars o bé compactes, estaran motoritzades, i incorporaran relès de pas de 

falta o indicadors de curtcircuit. Presentaran les següents característiques: 
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Les cel·les hauran de permetre l’ampliació del centre de manera que sigui possible afegir més 

línies d’entrada sense necessitat de canviar l’aparellatge del centre prèviament. 

 

Sempre que sigui possible s’utilitzaran cel·les modulars ja que en cas d’avaria si, es pot, es 

canviaria només la cel·la afectada. 

 

Les cel·les podran portar proteccions del tipus autoalimantat, que a més podran ésser 

electròniques dotades de corbes normalitzades CEI, ja siguin Inversa, Molt inversa, o bé 

Extremadament inversa. 

 

Instal·lacions interiors 

Les instal·lacions interiors estaran dissenyades segons el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, així com també la normativa de la companyia FECSA-ENDESA. Els nivells d’aïllament 

seran els indicats en aquesta normativa, que són els següents: 

 

Tensió d’assaig de curta durada (1 minut): Aïllament de 10KV  

Tensió de xoc  a impulsos d tipus llamp de 20KV a 1,2/50µs. 

 

• Enllumenat exterior: Els elements que formen part de l’enllumenat exterior del parc 

hauran de complir les prescripcions tècniques que dicta la ITC-BT-09. 

 

o Aïllament del cable de 0,6/1KV i secció mínima de 2,5mm2 

o Punts de llum amb grau de protecció IP54 i IK08 situats a 2,5m d’alçada com a 

mínim, i protegit contra sobreintensitats. 

o Protecció de la línia contra sobreintensitats 

 

• Instal·lacions interiors: Els elements que formen part de la instal·lació interior delcentre 

de control compliran les prescripcions tècniques disposades a les ITC-BT-19-20-21-22-

23-24-25-26-27 del REBT. 
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Sala de control: En el disseny de la instal·lació d’aquesta sala es tindràn en 

compte les ITC-BT-20 “SISTEMAS DE INSTAL·LACIÓN”, ITC-BT-21 “TUBOS Y 

CANALES PROTECTORAS”, ITC-BT-22 “PROTECCIÓN CONTRA 

SOBREINTENSIDADES” ITC-BT-23 “PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRETENSIONES, ITC-BT-24 “PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS”, ITC-BT-25-26 “INSTALACIONES INTERIORES 

EN VIVIENDAS”.  

Vestuaris: En el disseny de la instal·lació d’aquesta sala es tindràn en compte, 

apart de les anteriors, la ITC-BT-27 “INSTALACIONES INTERIORES EN 

VIVIENDAS” que fa referència locals que integren dutxes o bé banyeres. 

Sala de cel·les:  Aquesta part haurà de complir les prescripcions descrites per 

les instalacions d’enllaç d’Alta Tensió de la normativa de la companyia elèctrica 

FECSA-ENDESA. 

La il·luminació de la sala estarà formada com a mínim per 2 punts de llum, amb 

un nivell mig mínim de 150 Lux i estaran disposats de manera que la il·luminació 

sigui el màxim d’uniforme possible. Els interruptors que accionen l’enllumenat 

estaran situats a les proximitats de les portes d’accés.  

4.2.6.AEROGENERADORS: 

 

L’empresa subministradora dels aerogeneradors serà l’encarregada de realitzar la instal·lació i el 

subministrament de tots els elements necessaris per a la construcció, muntatge, posada en 

servei i proves de verificació del correcte funcionament, així com els elements de control i 

monitorització. A més haurà de proporcionar la formació i la documentació necessària per la 

correcta utilització dels equips. La documentació haurà d’incloure: 

• Memòria descriptiva de tots els elements 

• Descripció del funcionament complet dels sistemes de control i monitorització 

• Esquemes i plànols del totes les instal·lacions 

• Pressupost detallat de la instal·lació i muntatge 

A més l’empresa subministradora haurà de garantir mitjançant les tècniques de comprovació 

pertinents el correcte funcionament de tot el sistema. 


