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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1. Objecte 
 
 Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a utilitzar; establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de 
l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 
 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació 
 
 El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres 
necessàries per a dur a terme l’obra “Projecte constructiu d’urbanització  del carrer 
Laureà Mirò (antiga N-340) Fase IV, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat”. 
 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicabl es 
 
 Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, 
aprovat per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

 - Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 - Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
aprovada per O.M. de 28  de febrer de 1972. 

 - Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 
- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa, armat  I 

Pretensat  “Instrucció de Formigó Estructural EHE-08”, aprovada per Reial Decret 
1247/2008, de 18 de juliol de 2008. 

 - Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 

de materials actualment en vigència. 
 -  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
 -  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-

4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 
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 -  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 -  Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

-  Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 
 -  Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 
 -  Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat  a l'edificació. 
 -  Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a  estructures d'acer. 
 -  Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer. 
 -  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 -  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 
 - Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent". 
  -  Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 
 
 Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 
 
 El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si 
són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 
 

1.2. Direcció d'obra  
 
 La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així 
com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per 
l’Administració, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat 
competent. L’Administració participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui 
convenient. 
 
 Per poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
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Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
 - Els plànols del projecte. 
 
 - El Plec de Condicions Tècniques. 
 
 - Els quadres de preus. 
 
 - El preu i termini d'execució contractats. 
 
 - El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l’Administració. 
 
 - Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
 - Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
 
 - Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 

de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al Projecte. 

 
 - Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present 

que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
 
 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 
 
 - Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 
el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 
detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 
 - Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 
o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 
 - En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 
 - Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 
 
 - Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 
 - Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
 
 - Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -4- 

 - Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
 
 - Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposin per a evitar-los o  minimitzar-los. 

 
 - Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 

general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per l’Administració. 
 
 - Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 

per a lliurar a l’Administració un  cop acabats els treballs. 
 
 El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre 
ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. 
 
 Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives  
que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades per l’Administració. 
 
 El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció 
d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres 
establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
 La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 
que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 

1.3. Desenvolupament de les obres 

1.3.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replan teig 
 
 Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 
referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
 A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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 A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de 
les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
 
 Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
 Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 
terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 
programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 
en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
 La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats. 
 

1.3.2. Plànols d'obra 
 
 Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
 El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
 Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
 Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 
 

1.3.3. Programa de treballs 
 
 Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Administració 
al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de 
l’Administració. 
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El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la 
seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats 
per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 
subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 
 
 Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 
l’Administració ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva 
redacció. 
 
 A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 
de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
 El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.3.4.  Control de qualitat 
 
 La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li 
assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
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 Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
 - Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, 

dins del termini que s'assenyali. 
 
 - Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, 
seran tractades a elecció de l’Administració, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 

 
 - Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat 

de servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, 
dins del termini que s'assenyali. 

 
 Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració 
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
 La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
 Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
 De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 
recepció de l'obra. 
 
 El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.3.5. Mitjans del contractista per a l'execució de ls treballs 
 
 El Contractista esta obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al 
programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per 
la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les 
proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la 
Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de 
la zona d'obres. 
 
 Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 
seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, 
el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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 De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a 
tenir a l'obra, el Contractista no podrà disposar d’ella per a l'execució d'altres treballs, ni 
retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 

1.3.6. Informació a preparar pel contractista 
 
 El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  
 
 Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
 
 Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de 
les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 
 
 Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
 
 Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de 
les obres, a redactar pel Contractista. 
 
 L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les 
anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 

1.3.7. Manteniment i regulació del trànsit durant l es obres 
 
 El Contractista serà responsable de garantir els màxims nivells d’accessibilitat a les 
finques afectades per les obres per part dels vehicles particulars, al igual que el 
manteniment dels carrers afectats per les obres per garantir la seguretat. Això inclou, 
principalment, la senyalització del trànsit ( vials principals de sortida i entrada a la 
urbanització ) durant el període d’obres. A tal efecte restarà a disposició d'allò que 
estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció 
sobre el trànsit, especialment dintre del casc urbá, la Policía Municipal de Castelldefels. 
 

1.3.8. Seguretat i salut al treball 
 
 D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista 
haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i 
adapti "L'estudi de seguretat i salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a 
les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla, previ coneixement per part de la Direcció d'Obra i l’aprovació per l'Autoritat 
competent, es remetrà al Vigilant de Seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut. 

1.3.9. Afeccions al medi ambient. 
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 El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, 
graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes 
fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i 
lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 
produiran de mode que només s'afecti la urbanització existent en allò estrictament 
necessari per a la implantació de les obres; tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
 El Contractista serà l’únic responsable de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats, i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 
ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats 
seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la 
matèria. 
 
 El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals 
com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva 
realització. 
 

1.3.10.  Abocadors 
 
 El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 

1.3.11. Execució de les obres no especificades en a quest plec 
 
 Es defineix com a unitats d’obra no incloses en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, aquelles unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se 
introduït alguna modificació en l’obra, no estiguin incloses explícitament en cap dels 
capítols del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 Els materials seran de reconeguda qualitat, dels quals s’exigiran els assajos 
oportuns i tindran que estar aprovats per la Direcció.  
 
 L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
Per fixar els nous preus unitaris s’establirà segons la legislació vigent. 
 

1.4. Amidament i abonament. 

1.4.1.  Amidament de les obres 
 
 La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 
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 El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments. 
 
 Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin 
de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta  

 

pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 
que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu 
delegat. 

 
 Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular. 
 

1.4.2. Abonament de les obres 
 

1.4.2.1. Preus unitaris 
 

 Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el 
que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 

 
 La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent reclamar el contractista 
la modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
 
 Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a 
la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 
nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 
aquests extrems no podent utilitzar-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.4.2.2. Altres despeses per compte del contractista 
 

 Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 
sigui limitadora:  
 
 - Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 
 - Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 
 - Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 
i  carburants. 

 - Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
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 - Les despeses de conservació de desguassos. 
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les  obres, inclosa 
les despeses per a la formació d’una brigada de seguretat per fer el manteniment 
i reposició de les proteccions i del personal necessari per a realitzar les tasques 
de senyalítica. 

 - Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra quan es finalitzi. 

 
 - Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
 - Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 - Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 - Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
 - Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

- Despeses per a realitzar el control de qualitat de l’obra, mitjançant els assajos de 
recepció de materials i de control de fabricació i posta a l’obra, fins a un import 
corresponent al 2 % del Pressupost d’Execució per Contracta. 

2. MATERIALS BÀSICS 
 
2.1. Aspectes generals 

 En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de 
tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 
 
2.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebli ments localitzats 

2.2.1. Consideracions generals 
 
 Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 
locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 
  
 En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se 
servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat article. 
 
 Els productes destinats a rebliments i terraplens precisaran de la prèvia conformitat 
del Director Tècnic de les Obres. 
 
 En rebliments que formen part de la infraestructura de l'obra, s'adoptarant els 
mateixos materials que en les zones corresponents als talussos. 
 
 Els materials a emprar en talussos seran sòls o materials locals que s'autoritzaran 
per l'Enginyer Director de l'Obra. 
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Classificació 
 
 Atenent a la seva posterior utilització en talussos els sòls excavats es classificaran 
en els tipus següents : 
 

1. Sòls adequats : Seran els que s'utilitzin per a les coronacions dels talussos o en els 
fonaments i nuclis dels mateixos en aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a 
fortes càrregues o variacions d'humitat. 

 
2. Sòls tolerables : S'utilitzaran per a fonaments i nuclis de talussos o en els 

fonaments i nuclis dels mateixos en aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a 
fortes càrregues o variacions d'humitat. No es podran utilitzar en la coronació de 
talussos 

 
3. Sòls inadequats : No es podran utilitzar en cap cas. 

 
 Per a les condicions i zones de talussos on no s'admeten la utilització de sòls 
inadequats, aquests deuran substituir-se sempre per sòls tolerables o adequats i per a 
aquells on no s'admeten la utilització de sòls tolerables, aquests deuran substituir-se per 
sòls adequats. 
 
Composició granulomètrica 
 
 Els sòls a utilitzar en terraplens s'ajustarà a la següent composició granulomètrica : 
 

1. Sòls tolerables : No contindran més d'un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes de 
pedres la grandària de les quals no excedeixi de quinze centímetres (15 cm). 

 
2. Sòls adequats : Mancaran de pedres amb una grandària superior a deu 

centímetres (10 cm) i el seu cerndré pel tamís = 200 ASTM, serà inferior al trenta 
cinc per cent (35%) en pes. 

 
 Les fraccions que excedeixin de les grandàries màximes especifiques i que no 
hagin segut eliminades en l'excavació o transport, s'eliminarant abans de, o durant, 
l'estesa; si no es que el material sigui fiable, a judici de l'Enginyer Director i que les 
operacions de compactació redueixin la seva grandària màxima als límits especificats. 
 
Capacitat portant 
 
 La capacitat portant dels materials utilitzables per a la formació de terraplens, 
complirà amb la següent condició : 
 

1. Sòls adequats : CBR 5 
 
2. Sòls tolerables : CBR 3 

 
 En els sòls adequats, el inflamen , mesurat durant l'execució de l'assaig CBR, serà 
inferior al dos per cent (2%). 
 
Plasticitat 
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 Els sòls per a terraplens, en quant a la seva plasticitat, deuran ésser talment que la 
fracció cerndré per al tamís = 40 ASTM complirà les condicions següents: 
 

LL < 35 
 
Sòls adequats o simultàniament : 
 

LL < 40;4 IP > (0,6 LL-9) 
LL < 35 

 
 
 
Sòls tolerables o simultàniament : 
 

LL < 65; IP > (0,6 LL-9) 
 
Densitat 
 
 La màxima densitat, obtinguda en l'assaig normal de la compactació dels sòls 
tolerables a utilitzar en la construcció de terraplens, serà superior a un quilogram quatre-
cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 kg/dm3). 

 
Assaigs 
 
 Per als sòls utilitzables en rebliments i talussos es faran com a mínim, per cada 
10.000 m3, els següents assaigs : 
 

- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111/78. 
- 2 Proctor segons NLT-107/72. 
- 2 contingut en humitat segons NLT-102/72. 
- 2 límits Atterberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72. 
- 2 contingut en matèria orgànica segons NLT-117/72. 
- 2 material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT-152/72. 

 
En execució 
 
Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col.locada es realitzaran els següents assaigs : 
 

- 3 densitat " in situ " segons NLT-109/72, incloent-hi determinació d'humitat. 
 

2.2.2. Graves 
 
Definició 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 

 
El seu origen pot ser: 
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- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 
 

- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 
Característiques generals 
 
 Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 
 La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
 
Diàmetre mínim 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
Granulats provinents de la construcció de maó: 
 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
 

Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics : Nul 
Ús admissible: Reblerts per a drenatges 

 
Granulats reciclats provinents de formigons: 
 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
 

Contingut de formigó > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
 
Ús admissible: 
- Drenatges 
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- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o IIb 

 
Granulats reciclats mixtes: 
 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 
dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
 

Contingut de ceràmica <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 

 
Granulats reciclats prioritàriament naturals: 
 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
 

Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
 

- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 
Granulats procedents d’escòries siderúrgiques: 
 

Contingut de silicats inestables : Nul 
Contingut de compostos fèrrics : Nul 

 
Grava per a drenatges: 
 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del 
terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) <= 40 
Equivalent de sorra > 30 

 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
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 Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constaran com a mínim les 
dades següents: 
 

- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 
 El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 
de la norma EHE. 
 

2.2.3. Materials per a pedraplens 
 
 Són materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de l’esplanada, en 
zones autoritzades pel Director de les Obres, i tan sols en cas excepcional, de materials 
de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l’article 331.4 al PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d’acomplir les 
especificacions de l’esmentat article PG-3. 
 
 Els materials de coronació del pedraplé, en un gruix no inferior a un metre (1 m) 
hauran de ser del mateix tipus que els receptius per la coronació de terraplens. 
 

2.3. Materials per a ferms 

2.3.1. Tot-u natural 
 
 A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions 
de ferms a autovies (BOE del 5 de setembre de 1986) així com les següents 
prescripcions particulars. 
 
2.3.1.1. Granulometria 
 

 Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de 
bona qualitat, amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material 
passarà pel tamís 40 UNE. 
 
2.3.1.2. Duresa 
 

 El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior 
a 35. 
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2.3.1.3. Netedat 
 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 
2.3.1.4. Plasticitat 
 

En el cas d’ultilizar-se sauló, el material serà no plàstic. 
 
 
2.3.2. Tot-u artificial 

 Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El 
rebuig pel tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 
 
2.3.2.1. Composició granulomètrica 
 
La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 
 
2.3.2.2. Duresa 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 
trenta-cinc.(35). 
 
2.3.2.3. Plasticitat 
 

El material serà no plàstic. 
 
El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, 
NTL-106/72 i NTL-113/72. 
 
2.3.3. Mescles bituminoses en calent 

 Serà de compliment obligatori el PG 3/75 “Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts”. Amb les esmenes aprovades per les 
Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (B.O.E. nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 del 
21.1.88 (B.O.E. nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 
 Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
2.3.3.1. Lligant hidrocarbonat 
 

Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
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 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 
baixes temperatures.  
 
 Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
El lligant a emprar serà: 
 
- Per a capa de base i intermèdia: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84):  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84):-0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84): 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84>=90 cm 

  -    Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84): 99,5% 
  -    Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2% 
  -    Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC 
  -    Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)>=1,00 
  -    Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)>=15% 
  -    Contingut de parafines (NFT 66-015)<4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 - Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8% 
 - Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original 
 - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 
 - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 
 - Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 
 corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es  lliurarà 
al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
2.3.3.2. Granulat gruixut 
 

 Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i 
trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més 
cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
 El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-
149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest 
coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 
 
 El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, 
inclòs a mescles drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El 
coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-
175/73. 
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 L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), 
excepte a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 
 
2.3.3.3. Granulat fi 
 

 El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
 
 Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no 
hauran d'entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels 
granulats. 
 
 Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
  
 L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a 
les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.3.4. Filler 
 

 El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i 
intermèdia, i en un cinquanta per cent (50%) a la capa base. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 

TAMÍS UNE (mm)  % PASA 
0.63 100 
0.32 95-100 
0.16 90-100 
0.08 70-100 

Taula 1. Límits corba granulomètrica del filler 

 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%). 
 
2.3.3.5. Tipus i composició de la mescla 
 

 Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 
acompliran les següents condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), 
excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 
 
 

CONCEPTE INTEMÈDIA 
Tipus de mescla taula 542.6 S-12 
Relació ponderal entre filler i betum 1,2 
Núm. de cops de cara 75 
Estabilitat en Kgf mínims 1000 
Deformació en mm 2 a 3,5 
% de solcs en mescla 4 a 6 
% de solcs a granulats 15 
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% Pèrdues al Càntabre (25º C) - 
% Pèrdues al Càntabre en humit (25º C) - 

Taula 2. Condicions de les mescles bituminoses 

 
El fus granulomètric dels granulats serà el següent: 
 

Tamisos UNE 
(mm) 

20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,080 

% passa 100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 4-8 

Taula 3. Fus granulomètric dels granulats 

 
2.3.4. Regs d'adherència 

 L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 
tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 
294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les següents prescripcions particulars. 
 
2.3.4.1. Lligant 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides. 

 
Els lligants a emprar compliran: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84): 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84):-0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84): 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84): <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)>=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)>=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5% 

 
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)<=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84).<=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84). >=50 cm 

 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers: 
 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -21- 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 

- Penetració (NLT 124/84): 55-70 
- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <-15ºC 
- Punt de reblaniment (NLT 125/84) >65ºC 
- Ductilitat (NLT-126/84) >30 cm 
- Flotador 60ºC >2000 
- Estabilitat emmagatzematge 

   - Diferencia A i B<5ºC 
   - Diferencia penetració <10 

- Recuperació elàstica a 25ºC >70 
- Contingut aigua <0,2% 
- Densitat relativa 25ºC/25ºC >1,0 
- Residu pel·lícula fina. 
  - Variació de massa <1.0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)  >65% 
- Variació A i B: -4+1 
- Ductilitat (5ºC, 5cm/min) >15 cm 
 

 El lligant a utilitzar a les següents mescles seran betums B-55/70 modificats amb 
polímers: 

- Mescles poroses en tots els casos. 

- Mescles discontínues, segons les especificacions de la O.C.322/97 amb trànsit T0, 

T1 i T2. 

- Mescles per a capes de petit espessor, segons les especificacions de la O.C. 322/97 

amb trànsit T0, T1 i T2. 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
2.3.4.2.  Dotació de lligant 
 

 La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 
gr/m2). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
 

2.3.5. Granulats per a regs d'emprimació 
 
 El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat 
o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
 
 Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de 
l'article 530.2 del PG-3. 
 

2.3.6. Emulsions bituminoses 
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 Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i 
modificat per Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer 
de 1988. 
 
 Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 
 

2.3.7. Reg de curat. 
 
 S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 
1987. 
 

2.4. Beurades, morters i formigons 
 
2.4.1. Ciments 

 

Definició 
 
 Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i 
mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
 
 S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 
següents: 
 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

 
Característiques generals 
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
Característiques dels ciments comuns 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
 

DENOMINACIÓ DESIGNACIÓ 
Ciment Pòrtland CEM I 

Ciment Pòrtland compost CEM II/A-M  / CEM II/B-M 
Ciment Pòrtland amb escòria CEM II/A-S / CEM II/B-S 

Ciment Pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P / CEM II/B-P 
Ciment Pòrtland amb cendres CEM II/A-V 

Ciment Pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L   
Ciment Pòrtland de fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment de forn alt CEM III/A / CEM III/B    
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Ciment putzolànic  CEM IV/A / CEM IV/B     
Ciment mixt CEM V/A      

Taula 4. Denominació i nomenclatura dels ciments comuns 

 
Característiques físiques dels ciments comuns 
 
 Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren 
el regulador d'adormiment ni els additius): 
 
DESIGNACIÓ K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 
CEM II/B-P 65-79 21-35 - - - - 
CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 
CEM II/B-V 65-79 - - 21-35 - - 
CEM II/ A-L 80-94 - - - - 6-20 
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 
CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 
CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 
CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 
CEM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 
CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 
K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, 

V=Cendres volants, L=Filler calcàri 

Taula 5. Percentatge en massa dels components dels ciments comuns 

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 
Percentatge en massa de component calcari <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals("filler" o algun dels components 
principals que no siguin específics del seu tipus) <= 5 
 
Característiques mecàniques dels ciments comuns 
 
Resistència a compressió en N/mm2: 
 

CLASSE RESISTENT RESISTÈNCIA INICIAL  RESISTÈNCIA NORMAL  
 2 Dies 7 dies  28 dies  

32,5  >=16 32,5-52,5 
32,5 R >=13,5  32,5-52,5 

42,5 >=13,5  42,5-62,5 
42,5 R >=20  42,5-62,5 
52,5 >=20  >=52,5 

52,5 R >=30  >=52,5 
R=Alta resistència inicial 

Taula 6. Resistència a compressió (N/mm2) dels ciments comuns 
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Temps d'adormiment: 
- Inici: 

- Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 
- Classe 52,5 >= 45 min 

- Final <= 12 h 
 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
 
Característiques químiques dels ciments comuns 
Contingut de clorurs <= 0,1% 
 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 

TIPUS PÈRDUA PER 
CALCINACIÓ 

RESIDU 
INSOLUBLE 

 
CONTINGUT DE SULFATS (SO3 ) 

 
CLASE TOTES TOTES  32,5 -32,5R-42,5 42,5R-52,5-52,5R 
CEM I <=5 <= 5 <= 3,5 <= 4 
CEM II - - <= 3,5 <= 4 
CEM III <=5 <=5 <= 4 <= 4 
CEM IV - - <= 3,5 <= 4 
CEM V - - <= 3,5 <= 4 

Taula 7. Característiques químiques dels ciments comuns (% en massa) 

 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
Característiques químiques dels ciments d’aluminat de calç: 
 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
 
Clinker:100% 
 
Resistència a la compressió: 

- A les 6 h >= 20 N/mm2 
- A les 24 h >= 40 N/mm2 

 
Temps d'adormiment: 

- Inici >= 60 min 
- Final <= 12 h 

 
Composició química (% en massa): 

- Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 
- Sulfurs (S) <= 0,10 
 
- Clorurs (Cl-) <= 0,10 
- Alcalins <= 0,40 
- Sulfats (SO3) <= 0,50 

 
Característiques dels ciments blancs: 
 
Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 
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Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d'adormiment ni els additius): 
 

DENOMINACIÓ TIPUS CLINKER ADDICIONS 
Ciment Pòrtland blanc  BL I 95-100 0-5 

Ciment Pòrtland blanc amb 
addicions BL II 75-94 6-25 

Ciment Pòrtland blanc per 
enrajolats BL V 40-74 26-60 

Taula 8. Components del ciment blanc (% en massa) 

 
Resistència a compressió N/mm2: 
 
CLASSE RESISTENT RESISTENCIA INICIAL  RESISTÈNCIA NORMAL  

 2 dies  28 dies  
22,5 - 22,5-42,5 
42,5 >=13,5 42,5-62,5 

42,5 R >=20 42,5-62,5 
52,5 >=20 >=52,5 

(R=Alta resistència inicial) 

Taula 9. Resistència a compressió (N/mm2) del ciment blanc 

 
Temps d'adormiment: 

- Inici: 
- Classe 22,5 >= 60 min 
- Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 
 

- Final <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
 
Característiques químiques dels ciments blancs 
 
Contingut de clorurs <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 

TIPUS PÈRDUA PER 
CALCINACIÓ 

RESIDU 
INSOLUBLE 

CONTINGUT EN 
SULFATS (SO3 ) 

 
BL I <=5 <=5 <=4,5 
BL II - - <=4 
BL V - - <=3,5 

Taula 10. Característiques químiques dels ciments blancs (% massa) 

 
Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR): 
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Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
 

TIPUS C3A C3A + C4AF 
CEM I <=5 <=22 
CEM II <=8 <=25 

CEM III/A <=10 <=25 
CEM III/B (1) (1) 
CEM IV/A <=8 <=25 
CEM IV/B <=10 <=25 
CEM V/A <=10 <=25 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar 

Taula 11. Prescripcions addicionals respecte els components (%) 

 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
 

- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 

 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 

- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
 
 Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
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- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5: 2 mesos 
- Classes 52,5: 1 mes 

 
 
2.4.2. Aigua a utilitzar en beurades, morters i for migons 

Definició 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc... 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc... 

 
Característiques generals 
 
 Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica. 
 Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
 
 Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5 
- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR <= 5 g/l 
- En la resta de casos  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat <= 1 g/l 
- Formigó armat <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat <= 0,2% pes de ciment 
- Armat <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
2.4.3. Granulats per morters i formigons 
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2.4.3.1. Graves a utilitzar en formigons 
 

Definició 
 
Granulats utilitzats per a confecció de formigó 
 
El seu origen pot ser: 
 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
 

Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
 

- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritàriament naturals 

 
Característiques generals 
 
 Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 
 La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
 
Diàmetre mínim, segons EHE-99, 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
Granulats reciclats provinents de formigons: 
 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
 

Contingut de formigó > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics : Nul 

 
Us admissible: 

- Formigons en massa o armats de resistència característica <= 20 N/mm2, utilitzats 
en classes d'exposició I o IIb. 
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Granulats reciclats mixtes: 
 
 El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
 

Contingut de ceràmica <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics : Nul 

 
Us admissible: 
 

- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en classes 
d'exposició I. 

 
Granulats reciclats prioritàriament naturals: 
 
 Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
 
Us admissible: 
 

- Formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb. 
 
Granulats procedents d’escòries siderúrgiques: 
 

Contingut de silicats inestables Nul 
Contingut de compostos fèrrics Nul 

 
Condicions que han de complir 
 
 Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més 
petit dels següents: 
 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 

un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonament) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonament) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 

 
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor 

que el 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima 
del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 

 
 Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
 

- Per a graves calcàries <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques <= 1% en pes 
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- Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos < 5% 

 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritàriament 
naturals (UNE 7-238) >= 0,20 
 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes 
 
Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes 
 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en pes 
 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX): 

- Granulats reciclats mixtos < 1% en pes 
- Altres granulats <= 0,4% en pes 

 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX) 
<= 0,8% en pes 
 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
- Armat <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 
 
Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos < 0,06% 
 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritàriament naturals 
(UNE 7-082): Baix o nul 
 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos< 0,5% 
- Altres granulats: Nul 

 
Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 

 
Reactivitat: 

- Alcali-sílci o alcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX): Nul·la 

- Alcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
 
Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18% 
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Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó < 10% 
- Granulats reciclats mixtos < 18% 
- Granulats reciclats prioritàriament naturals < 5% 

 
Condicions de subministrament 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim 
les dades següents: 
 

- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 
 El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 
de la norma EHE. 
 
2.4.3.2. Sorres a utilitzar en morters i formigons 
 

Definició 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

 - De pedra calcària 
 - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
 
Característiques generals 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la D.F. 
 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
 
Sorra de marbre blanc 
 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -32- 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
 
Sorra per a la confecció de formigons 
 
Mida dels grans (Tamís 4 UNE_EN 933-2) <= 4 mm 
 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes 
 
Partícules toves (UNE 7-134) :0% 
 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes 
 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500) 
<= 0,4% en pes 
 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121): Nul·la 
 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE 146-500)<= 
0,8% en pes 
 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

Pretensat <= 0,2% pes de ciment 
Armat <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 
Estabilitat (UNE 7-136): 

 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15% 

 
Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons 

 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut 
Granulat arrodonit <= 1% en pes 
Granulat de matxuqueig no calcari <= 1% en pes 

- Granulat fi 
Granulat arrodonit <= 6% en pes 
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 
o altre classe específica d'exposició <= 6% en pes 
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició <= 10% en pes 

 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE 83-131): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició >= 75 
- Resta de casos >= 80 

 
Friabilitat (UNE 83-115) <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5% 
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Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm 
(UNE_EN 933-2): 
 

- Granulat gruixut 
Granulat arrodonit <= 1% en pes 

- Granulat fi 
Granulat arrodonit <= 6% en pes 
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
altre classe específica d'exposició <= 10% en pes 
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició <= 15% en pes 

 
Valor blau de metilè (UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 
0,6% en pes 

- Resta de casos <= 0,3% en pes 
 

Sorra per a la confecció de morters 
 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

TAMÍS UNE 
(mm) 

PERCENTATGE QUE PASA PEL 
TAMÍS 

5 100 
2,5 60-100 
1,5 30-100 
0,63 15-70 
0,32 5-50 
0,16 0-30 
0,08 0-15 

Taula 12. Composició granulomètrica de la sorra per morters 

 
Mida dels grans <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials <= 2% 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
 Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament 
que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a 
mínim les dades següents: 

- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
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- Identificació del lloc de subministrament 
 

2.4.4. Formigons, morters i beurades de ciment 

2.4.4.1. Formigons 

2.4.4.1.1.- Formigons sense additius 

Definició 
 
 Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 
de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
Característiques generals 
 
 Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 
 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, 
així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment) 
 
 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
 En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran 
especificades abans de l'inici del subministrament. 
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 El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la norma EHE. 
 
 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
 
 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot 
autoritzar l’ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast 
de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
 
 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 
 

- Formigó en massa:  Ciments comuns(UNE 80-301) 
   Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
- Formigó armat: Ciments comuns(UNE 80-301) 
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80-306) 

 
Classe del ciment >= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 

- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
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- Consistència seca : 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 

- Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
- Armat <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

 
Toleràncies: 
 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
 El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
 Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
 El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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2.4.4.1.2.- Formigons estructurals per armar 

Definició 
 
 Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 
de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
Característiques dels formigons d’us estructural 
 
 Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 

 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 
 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, 
així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment) 
 
 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
 En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en 
la designació, les garanties i les dades que el subministradora hagi d'aportar seran 
especificades abans de l'inici del subministrament. 
 
 El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la norma EHE. 
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 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
 
 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot 
autoritzar l’ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control 
sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

 
 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
 
 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 

 
- Formigó en massa:Ciments comuns(UNE 80-301) 
   Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
- Formigó armat: Ciments comuns(UNE 80-301) 
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80-306) 

 
Classe del ciment:>= 32,5 
 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 

 

 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:3 - 5 cm 
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- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 

- Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
- Armat <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

 
Toleràncies: 
 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida:± 2 cm 

 
Condicions d’execució i d’utilització 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
 El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 

 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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2.4.4.2. Morters de ciment 
 

 Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i 
aigua. Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les 
seves propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per 
l'Enginyer Encarregat. 

 

Materials 
 
 Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes 
obres en els apartats corresponents del present Plec de Condicions i acompliran les 
prescripcions que per a ells es fixen en els esmentats apartats. 

 
Tipus i dosificacions 
 
 Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra, s'establiran els següents 
tipus i dosificacions de morters de ciment putzolànic: 

- M-250 per a fàbriques de maó i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms 
de ciment CEM II/A-P 32,5 per metre cúbic de morter (250 kg/m3). 

- M-450 per a fàbriques de maó especial i capes d'assentament de peces 
prefabricades, empedrats i voreres: quatre-cents cinquanta quilograms de 
ciment CEM II/A-P 32,5 per metre cúbic de morter (450 kg/m3). 

- M-600 per a arrebossats, lliscats, anells perimetrals i impostes: sis-cents 
quilograms de ciment CEM II/A-P 32,5 per metre cúbic de morter (600 
kg/m3). 

- M-700 per a arrebossats exteriors; set-cents quilograms de ciment CEM II/A-
P 32,5 per metre cúbic de morter (700 kg/m3). 

 

 L'Enginyer Encarregat podrà modificar la dosificació, en més o en menys, quan 
les circumstàncies de l'Obra ho aconsellin. 

 

2.4.4.3. Beurada de ciment 
  

 Es defineix la beurada de ciment com la pasta més fluida de ciment i aigua i, 
eventualment addicions, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, fonaments, 
túnels, lliscats, etc. 
 
Materials 
  
 Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes 
obres en els apartats corresponents del present Plec de Condicions i acompliran les 
prescripcions que per a ells es fixen en els esmentats apartats. 
 
Composició i característiques 
 
 La proporció, en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a l'u 
per u (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En 
tot cas, la composició de la beurada serà aprovada per l'Enginyer Encarregat per a 
cada utilització. 
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2.4.5. Productes d'addició 

 Els productes d'addició de qualsevol classe d'utilitzacions en la confecció de 
formigons, acompliran les directrius de l'article 29è de "Instrucció de Formigó 
Estructural" (EHE-99). També seran d'aplicació les indicacions del comentari a l'article 
29è de l'esmentada Instrucció. Pel que fa al clorur càlcic serà normatiu el que en 
aquest article s'estipula. 
 El Contractista pot proposar l'addició de productes químics als formigons i 
morters per tal d'assolir les característiques exigides. Aquesta proposta anirà raonada i 
degudament justificada mitjançant assaigs. Tanmateix, l'Enginyer Encarregat pot 
imposar l'ús d'aquests productes, essent a càrrec del Contractista les despeses per 
assaigs. Pel que fa al clorur càlcic s'aplicarà també: 
 
Definició 
 
 Es defineix com un producte comercial en escames o granulat compost 
majoritàriament per clorur càlcic anhídrid. 
 
Procedències 
 
Fàbrica especialitzada. 
 
Característiques Generals 
 
La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents: 
 
 
TAMÍS UNE 

(mm) 
PERCENTATGE QUE PASA PEL TAMÍS  

 En escames Granulat  
10 100 100 

0,63 80-100 95-100 
0,8 0-100 0-10 

Taula 13. Límits corba granulomètrica de productes d’addició 

Normes de qualitat 
 
Composició química del producte en escames: 

% mínim de clorur càlcic en pes: 85,0 
% màxim de productes alcalins en pes: 2,0 
% màxim d'impureses en pes: 0,5 
% màxim de  magnesi expressat com clorur magnèsic en pes:2,0 
% màxim d'humitat en pes:10,5 

 
Composició química del producte granulat: 

% mínim de clorur càlcic en pes: 94,0 
% màxim de clorurs alcalins en pes: 5,0 
% màxim d'impureses, inclosos clorur magnèsic i aigua, en pes: 1,0 

 
Recepció 
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 El producte, en envasos adequats, es rebutjarà si, en el moment d'obrir-los, el 
contingut es veiés aglomerat. A més haurà d'acomplir les especificacions dels punts 3. 
i 4. d'aquest apartat. 
 

2.4.6.  Productes de curat per a formigons 

Definició 
 
 Es defineix com a productes de curat a emprar en formigons aquells que 
s'apliquen com a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal 
d'impermeabilitzar la superfície del formigó i conservar-ne la humitat, a fi d'evitar la 
manca d'aigua lliure durant la presa i el període inicial d'enduriment. 
 
Característiques generals i normes de qualitat 
 
 A més del que s'indica en l'article 74 de "Instrucció de Formigó Estructural" 
(EHE-08) i en els comentaris d'aquesta, s'assenyala que els productes filmògens o 
similars que s'utilitzin com a productes de curat hauran d'assegurar una total 
conservació del formigó formant una pel·lícula contínua sobre la seva superfície de 
manera que impossibiliti l'evaporació d'aigua durant la presa i primer enduriment. 
Haurà de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d'aplicació. 
S'ajuntaran finalment a allò indicat a l'article 285 del PG-4. 
 
 No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran  vapors nocius. 
Seran de color clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admeten sense 
deteriorar-se un període d'emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 
 
Recepció 
 
 No s'utilitzarà cap producte pel curat sense l'aprovació prèvia i expressa de 
l'Enginyer Encarregat. 
 

2.5. Ferreteria 

2.5.1. Filferros 

Definició 
 
  Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

 
Característiques generals 
 
 Ha de ser de secció constant i uniforme. Ha de acomplir les especificacions de la 
norma UNE 36-722. 
 
Acabat superficial galvanitzat 
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 El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
 
 La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
 
Resistència a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 
- Qualitat G3: 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504)>= 98,5% 
Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 
 
Filferro d’acer plastificat 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
 
La concentricitat i la adherència del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
 
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur > 600 N/mm2 
 

Toleràncies: 
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 

 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 

2.5.2. Claus 

 

Definició 
 
 Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 
impactes. 
 
S'han considerat els elements següents: 
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- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 

Claus són tiges de ferro, punxegudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
Característiques generals 
 
 Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
 
 Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, 
UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
Acabat superficial galvanitzat 
 
 El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
 
Protecció de galvanització >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària: ± 1 D 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Empaquetats. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
2.5.3. Acer en barres corrugades 

 

Definició 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
Característiques generals 
 
 En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
 
 També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
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 Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. L'armadura ha 
de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
 Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives 
longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 

 
 En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les 
seves pròpies normes. 
 
 Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068. Han de portar gravades les marques 
d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), 
país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
Mides nominals: 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL e (mm) 

ÀREA DE LA SECCIÓ 
TRANSVERSAL S (mm 2) MASSA (Kg/m) 

6 28,3 0,222 
8 50,3 0,395 
10 78,5 0,617 
12 113 0,888 
14 154 1,21 
16 201 1,58 
20 314 2,47 
25 491 3,85 
32 804 6,31 
40 1260 9,86 

Taula 14. Mides nominals de les barres d’acer corrugat 

 

 

Característiques mecàniques de les barres: 

DESIGNACIÓ CLASSE 
ACER 

LÍMIT 
ELÀSTIC: 
fy (N/mm 2) 

CÀRREGA 
UNITARIA 

DE 
ROTURA: fs 

(N/mm2) 

ALLARGAME
NT DE 

ROTURA 
(sobre base 

de 5 
diàmetres) 

RELACIÓ: 
fs/fy 

B 400 S Soldable >=400 >=440 >=14% >=1,05 
B 500 S Soldable =500 >=550 >=12% <=1,05 

Taula 15. Característiques mecàniques de les barres d’acer corrugat 

Composició química: 

ANÀLISIS  
UNE 36-068 

C 
%max. Ceq (segons P S  N 
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UNE 36-068) 

%max.  

%max. %max.  %max.  

Colada 0,22 0,50 0,05 0,05 0,012 
Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

Taula 16. Composició química de les barres d’acer corrugat 

 
 Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de 
doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068): Nul·la 
 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

- Tensió mitjana d'adherència: 
- D < 8 mm >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm>= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa: ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
 
 

DIÀMETRE NOMINAL e 
(mm) 

DIFERÈNCIA MÀXIMA 

6 1 
8 1 
10 1,5 
12 1,5 
14 1,5 
16 2 
20 2 
25 2 
32 2,5 
40 2,5 

Taula 17. Tolerància d’ovalitat de les barres d’acer corrugat 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 

- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
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- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs 
de control de producció corresponents a la partida servida. 

 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i 
procedència. Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros < 1% 
 
2.5.4. Acer ferrallat 

Definició 
 
 Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
Característiques generals 
 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 

TIPUS 
D’ACER 

BARRES DOBLEGADES 
O CORBADES GANXOS I PASTILLES 

 D<= 25 mm D> 25 mm D<= 20 mm D> 20 mm 
B 400 S 10 D 12 D 4 D 7 D 
B 500 S 12 D 14 D 4 D  7 D 

Taula 18. Diàmetre interior del doblegament de les barres  

 Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament >= 3 D 
                                           >= 3 cm 

 En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. S'han d'aplicar les toleràncies 
que defineix la UNE 36-831. 
 
Condicions d’execució i utilització 
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 El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de 
prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures. 
 
 No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 
danys. No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça. S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat que compleixin els requisits tècnics 
establerts a l’UNE 36068:94 segons s'especifica en l’EHE-99. Les formes, les 
dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 

2.6. Materials per drenatge 

2.6.1. Tubs i canonades 
 

2.6.1.1. Tubs prefabricats de formigó armat i PVC 

2.6.1.1.1. Tubs 

Criteri general de definició 
 
 Els tubs de formigó armat per col⋅lectors acompliran les especificacions de tipus 
C de les diferents classes de la Norma ASTM C 76-82, classes definides per la càrrega 
que produeix una esquerda de tres dècimes de mil·límetre (0,3 mm) (Q1) i per la 
darrera càrrega de trencament (Q2), expressades en Newton per metre lineal i 
mil·límetre de diàmetre (N/m x mm). La dosificació mínima del formigó serà de tres-
cents cinquanta quilograms de ciment putzolànic per metre cúbic de formigó (350 
kg/m3). 
 
Les dades de disseny mínimes per a cada classe són les següents: 
 

Classe II: Q1 = 5,0 T 
                 Q2 = 7,5 T 
                 Resistència del formigó: 276 kg/cm2 
 

 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

(mm) 

GRUIX 
PARET 
(mm) 

ARMADURA CIRCULAR 

(cm2/m) 

ARMADURA EL·LÍPTICA (1) 

(cm2/m) 

  Interna Externa  
400 59 1,5 - 1,5 
500 67 1,5 - 1,5 
600 75 1,5 - 1,5 
700 84 2,9 - 2,4 
800 92 3,1 - 2,7 
900 119 1,5 1,5 1,7 
1000 128 1,9 1,7 2,1 
1100 136 2,4 1,9 2,6 
1200 144 3,0 2,3 3,2 

Taula 19. Tubs de formigó armat de classe II  
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 Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y 
modificados") de la Norma ASTM C 76M-83, o amb permís de la Direcció Facultativa 
utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i en qualsevol cas portaran 
armadura circular interna i armadura el·líptica i es faran amb formigó de dos-cents 
setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres 
intermedis els gruixos i les armadures s'obtindran de la Taula per excés. 
 
(1) L'armadura el·líptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri 
l'operació de fabricació. 
 
Classe III: Q1 =  6,5 T 
                  Q2 = 10,0 T 
                   Resistència del formigó: 276 kg/cm2 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

(mm) 

GRUIX 
PARET 
(mm) 

ARMADURA CIRCULAR 

(cm2/m) 

ARMADURA EL·LÍPTICA (1) 

(cm2/m) 

  Interna Externa  
400 59 1,5 - 1,5 
500 67 1,5 - 1,5 
600 94 1,5 - - 
700 102 1,8 - - 
800 111 2,4 - - 
900 119 1,7 1,5 1,9 
1000 128 2,2 1,8 2,5 
1100 136 2,8 2,1 3,4 
1200 144 3,4 2,5 3,8 

Taula 20. Tubs de formigó armat de classe III 

 Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y 
modificados") de la Norma ASTM C 76M-83, o amb permís de la Direcció Facultativa 
utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i en qualsevol cas portaran 
armadura circular interna i armadura el⋅líptica i es faran amb formigó de dos-cents 
setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres 
intermedis els gruixos i les armadures s'obtindran de la Taula per excés. 
 
(1) L'armadura el⋅el·líptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre 
duri l'operació de fabricació. 
 
Classe IV: Q1 = 10,0 T 
                  Q2 = 15,0 T 
                  Resistència del formigó: 276 kg/cm2 

 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

(mm) 

GRUIX 
PARET 
(mm) 

ARMADURA CIRCULAR 

(cm2/m) 

ARMADURA EL·LÍPTICA (1) 

(cm2/m) 

  Interna Externa  
400 59 2,4 - - 
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500 67 5,0 - 3,2 
600 75 1,5 1,5 1,7 
700 102 1,8 1,5 2 
800 111 2,2 1,6 2,4 
900 119 3 2,1 3,2 
1000 128 3,8 2,8 4,2 
1100 136 4,6 3,5 5,1 
1200 144 5,5 4,2 6,1 

Taula 21. Tubs de formigó armat de classe IV 

 Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y 
modificados") de la Norma ASTM C 76M-83, o amb permís de la Direcció Facultativa 
utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i en qualsevol cas portaran 
armadura circular interna i armadura el⋅el·líptica i es faran amb formigó de dos-cents 
setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres 
intermedis els gruixos i les armadures s'obtindran de la Taula per excés. 
 
(1) L'armadura el⋅líptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri 
l'operació de fabricació. 
 
Classe V: Q1 = 14,0 T 
                 Q2 = 17,5 T 
                 Resistència del formigó: 414 kg/cm2 
 

 

Taula 22. Tubs de formigó armat de classe V 

 Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y 
modificados") de la Norma ASTM C 76M-83, o amb permís de la Direcció Facultativa 
utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i en qualsevol cas portaran 
armadura circular interna i armadura el·líptica i es faran amb formigó de quatre-cents 
catorze quilograms per centímetre quadrat (414 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres 
intermedis els gruixos i les armadures s'obtindran de la Taula per excés. 
 
 L'armadura el·líptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre 
duri l'operació de fabricació. 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

(mm) 

GRUIX 
PARET 
(mm) 

ARMADURA CIRCULAR 

(cm2/m) 

ARMADURA EL·LÍPTICA (1) 

(cm2/m) 

  Interna Externa  
400 59 3,3 - - 
500 67 4,7 - 4,1 
600 94 2,5 1,9 2,8 
700 102 3,3 2,5 3,7 
800 111 4,5 3,4 4,9 
900 119 5,7 4,2 6,3 
1000 128 7,0 5,2 7,8 
1100 136 8,4 6,3 9,4 
1200 144 9,9 7,7 11,0 
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Posició de l'armadura 
 
 Les armadures es situaran de manera que el recobriment mínim sigui vint-i-cinc 
mil·límetres (25 mm) en ambdues cares. 
 
La separació màxima entre centres d'espires serà de deu  centímetres (10 cm). 
 
 L'armadura longitudinal serà, com a mínim, el vint per cent (20%) de la principal. El 
fabricant adoptarà la disposició i quantia que garanteixi la rigidesa de la gàbia 
d'armadura. 
 
 L'armadura longitudinal quedarà compresa dins de les distàncies als paraments 
indicats per a l'armadura principal, pel que s'haurà d'estudiar la disposició perquè 
ambdues armadures quedin situades dins de la franja establerta. Haurà de lligar-se a la 
principal per tal d'assegurar la rigidesa del conjunt. 
 
 Tant l'armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els 
endolls per tal d'assegurar la seva  resistència. 
 
 Hauran de projectar-se separadors o altres elements que mantinguin l'armadura 
dins de la franja normalitzada i que no estiguin exposats a corrosions. 
 
Les unions de les armadures hauran d'ajustar-se a les especificacions de l’EHE-08. 
 
Instrucció d'aplicació en tot allò que no es concre ti en aquest Plec 
 
 Les toleràncies de dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix) i en la situació 
de les armadures, seran les indicades a la Norma ASTM C76-82. S'adoptaran els criteris 
de rebuig i acceptació d'aquesta mateixa norma. 
 Les gàbies d'armadures hauran de fabricar-se amb la mateixa precisió. La 
tolerància màxima de diàmetre entre generatrius serà de dos mil·límetres, en més o en 
menys (± 2 mm), i es rebutjaran totes les que presentin desviacions superiors. 
 
 Els tubs s'uniran mitjançant juntes elàstiques que proporcionin estanquitat, tant a la 
pressió interior produïda per embussos com a l'exterior originada per les aigües 
freàtiques. Permetran igualment una desviació angular. 
 
 Preferentment s'utilitzaran juntes de campana i endoll. En el cas de que la Direcció 
Facultativa acceptés les juntes a mitja canya, la junta de goma haurà de quedar situada a 
la meitat del gruix de les parets del tub. És a dir, els gruixos de mascle i femella de cargol 
seran sensiblement iguals. 
 
 El detall del projecte de la junta, extrems del tub i goma es considera una tasca del 
fabricant, si bé l'Administració exigirà garanties del bon funcionament del tub. Les 
exigències mínimes són les de la Norma ASTM C443 que haurà de completar-se per tal 
de definir completament la junta. 
 
Al projecte de la junta haurà d'analitzar-se especialment: 
 

- Que asseguri d’estanqueïtat. 
- Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions 

d’estanquitat. 
- Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d'alternança aire-

aigua a que està sotmesa. 
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- Que resisteixi l'agressivitat de les aigües residuals domèstiques o barreja de 
domèstiques i industrials. Es facilitarà informació dels límits d'agressivitat 
admissibles. 

 
 Els tubs tindran la longitud estimada convenient pel fabricant, si bé es recomana 
una màxima de cinc metres (5 m). 
 
 S'exigirà una estanqueïtat total i no s'admetran tubs en els que es produeixin 
degotims. Si el sistema de fabricació pot donar porositat que sigui motiu de degotim a la 
zona de la campana, comprovat als assaigs d’estanqueïtat, la Direcció Facultativa exigirà 
que es pinti l'interior de la campana i una longitud de tub suficient amb pintura epòxid que 
s'adhereixi al formigó i asseguri l’estanquitat. Aquesta pintura també podrà ésser exigida 
per millorar les condicions d'assentament de la goma quan el sistema de fabricació doni 
lloc a irregularitats a la zona de contacte que donin origen a pèrdues d’estanquïtat a 
l'assaig de pressió. 
 
Assaig 
 
 Els tubs de formigó armat fabricats segons les especificacions mínimes de 
l'apartat anterior, hauran d'acomplir les condicions de la Norma ASTM C76-82. 

 
Proves de resistència mecànica (R1, R2) 
 
R.1: No es produirà fissuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix més petit de vint-

i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 mm) amb una càrrega, a l'assaig de tres 
arestes, igual al Q1 en newton per metre lineal de tub i mil·límetre de diàmetre (N/m 
x mm) per a cada classe. 

 
R.2: No es trencarà amb una càrrega igual a Q2 en newton per  metre lineal de tub i 

mil·límetre de diàmetre (N/m x mm) per a cada classe. 
 
Els assaigs es realitzaran segons allò indicat a la Norma ASTM C497M-83. 
 
Prova de la pressió hidràulica (P) 
 
P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l'estanqueitat dels 

tubs i de les unions. Es realitzarà sobre una sèrie mínima de tres (3) tubs 
acoblats com a l'obra. 

 
 Es mantindrà una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant 
un temps mínim de vint minuts (20 min.) i no haurà de produir-se degotim ni per les juntes 
ni per les parets del tub. 
 
S'admeten taques d'humitat si no donen lloc a degotim. 
 
Prova d'absorció (A) 
 
A: Es realitzarà la prova d'absorció del formigó de les parets del tub segons el 

mètode A de la Norma C497M-83, essent el màxim admissible el sis per cent 
(6%) del pes en sec (en lloc del nou per cent (9%) admès per la Norma ASTM 
C76-82). 
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 Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s'escolliran perquè siguin 
representatives de les parts del tub que, per raons de fabricació, puguin ésser diferents. 
En qualsevol cas i com a mínim, una del cos i una de la campana. 
 
Criteris d'acceptació o rebuig 
 
 Seran rebutjats aquells tubs que presentin defectes apreciables directament tals 
com: 
 

- Esquerdes d'amplada iguals o més grans de vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre 
(0,25 mm) en una longitud igual o més gran que deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 
- Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill d’estanqueïtat o la 

protecció de les armadures. 
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat del formigó. 

 
 Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la 
recepció. Es farà un control estadístic a base de mostres aleatòries en les que es 
realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a assajar serà el dos per 
cent (2%) del total de cada lot, amb un mínim de tres (3) per lot, de manera que, per 
poder rebre el lot, hauran d'ésser satisfactoris tots els assaigs.  
 
 Si un (i no més d'un) no ho fos, es podrà repetir l'assaig en dos (2) nous tubs del 
mateix lot. Si aquests fossin satisfactoris, el lot seria rebut. En cas contrari, el lot es 
rebutjarà. 
 
 Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin 
satisfactoris, el fabricant podrà proposar a la Direcció Facultativa la prova de la totalitat 
dels tubs, acceptant-se individualment aquells que assoleixin resultats correctes. 
 
 Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament 
l'interior del tub, el fabricant podrà proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió 
que si, amb aquestes noves condicions, donen resultats favorables, poden implicar 
l'exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment de preu. 
 
 L'assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del dos 
per mil (2 ‰) del total de tubs del lot i un mínim d'un (1) tub a trencar a la primera 
recepció. Després s'establirà el nombre d'aquests assaigs segons els resultats de l'assaig 
R1. 
 
 Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'utilitzaran per realitzar 
l'assaig d'absorció A. 
 
 Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. La Direcció Facultativa 
farà els assaigs en laboratoris especialitzats sobre el dos per cent (2%) del nombre 
d'unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM C443 com a 
mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l'assaig sobre dues 
(2) noves unitats del lot per cada resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament si tots 
els nous assaigs són satisfactoris. 
 
Mitjans per a la realització de les proves 
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 El fabricant posarà a disposició de la Direcció Facultativa, i sense càrrec, els equips 
necessaris per a les proves així com el personal necessari pel seu bon funcionament i 
manejament dels tubs. Les despeses derivades dels assaigs són a càrrec del fabricant 
amb excepció del personal que la Direcció Facultativa designi per a aquests treballs, i del 
personal establert per a la vigilància del procés de fabricació o les despeses derivades de 
contractes de l'Administració amb Laboratoris o Empreses del ram. 

2.6.1.1.2. Juntes de goma de connexió 

Definició 
 
  Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint l’ 
estanqueïtat de la unió entre elements. 
 
Procedència 
 
 Produïda a fàbrica especialitzada per extrusió o emmotllament amb elastòmers de 
neoprè. 
 
Característiques generals 
 
 Acompliran la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció més gran 
que vuit megapascals (8 MPa) i una elongació mínima a trencament del tres-cents 
cinquanta per cent (350%). 
 
 Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense bombolles d'aire o qualsevol 
altre defecte. No serà atacable per aigües residuals amb un pH comprès entre tres i 
quatre (3-4). 
 
 La goma per a les juntes haurà d'ésser homogènia, exempta de trossos de goma 
recuperada i tenir una densitat no inferior a nou-cents cinquanta grams per decímetre 
cúbic (0,95 kg/dm3) i no superior a mil quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic 
(1,45 kg/dm3). 
 
Normes de qualitat 
 
 El contingut de goma en brut de qualitat escollida (Tipus Smoked RMA IX) no podrà 
ésser inferior al cinquanta per cent (50%) en volum, encara que es considera preferible 
que assoleixi un percentatge superior. 
 
 Haurà d'estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom 
i qualsevol òxid metàl·lics⋅lic, exceptuant el de zenc. Tampoc contindrà extractes 
d'acetona en una proporció del tres i mig per cent (3,5%) en volum. 
 
 El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el dos per cent (2%) 
en pes. Les cendres seran inferiors al deu per cent (10%) en pes. Les escòries podran 
ésser exclusivament òxid de zenc i negre de fum de la millor qualitat i per tant exemptes 
de silici, magnesi i alumini. 
 
 A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran d'ésser d'òxid de zenc pur i de 
negre de fum pur. Les peces de goma hauran de tractar-se amb contra-envellidors, la 
composició dels quals no permeti el rovell de la superfície ni l'alteració de les 
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característiques físiques després de quatre (4) mesos d'estada en magatzem en 
condicions normals de conservació. 
 
 Hauran de conservar l'elasticitat i l'estabilitat dimensional a una temperatura 
superior a setanta graus centígrads (70°C) i ser flexibles fins a una temperatura de menys 
deu graus centígrads (-10°C). 
 
Limitacions 
 
 Les toleràncies en les dimensions dels anells serà del sis per cent (6%) en 
qualsevulla de les seves dimensions. 
 
 Acompliran allò prescrit als punts anteriors i a la Norma ASTM C443-80 i es faran 
els assaigs allí indicats per tal d'assegurar-ho. 
 
 En els assaigs d'envelliment accelerat amb aire calent durant quatre (4) dies i 
setanta graus centígrads (70°C) (Mètode 573), les variacions de resistències obtingudes 
en els diferents assaigs seran inferiors a: 
 

 - 15% en la resistència a tracció. 
 - 20% en l'allargament en trencament. 
 - 20% en la duresa. 

 
 L'absorció d'aigua màxima serà inferior al deu per cent (10%) en pes de la mostra 
seca en quaranta-vuit hores (48h) a setanta graus centígrads (70°C). 
 
2.6.2. Pous, reixes i elements auxiliars 

2.6.2.1. Pous de registre 
 
Definició 
 
 Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i 
reparació. 
 
Procedència 
 
Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 
 
Característiques generals 
 
 Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi 
l’element especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un 
tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 
 
Pous prefabricats 
 
 Seran tubulars de formigó armat de 1200 mm de diàmetre interior i 16 cm de gruix 
de paret per a escomeses normalitzades de 400 a 600 mm de diàmetre interior i 
bitubulars de 1200 mm de diàmetre interior i 16 cm de gruix de paret i 1800 mm de 
diàmetre interior i 20 cm de gruix de paret per a escomeses normalitzades definides als 
plànols i dissenyats de manera que assegurin l’estanquitat del pou i del conjunt que 
aquest forma amb els tubs que hi convergeixen. 
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 Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà 
que la tapa sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces 
intermèdies d’alçades diferents. 
 
 L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent 
diàmetre i per permetre canvis de alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la 
connexió amb les clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una 
estanquitat total. Totes les peces vindran amb el orificis per la col·locació dels graons. 
 
 Els pous de tipus 1200-1800 mm tindran una anella de transició en la qual es 
realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou serà de 1200 mm amb una altra transició en la part 
final gràcies a un con de 1200-600 mm. La part superior del con, de 600 mm de pas lliure 
fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de 850 mm. 
 
 L’anella de la base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es 
realitzarà en l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el 
disseny de la qual haurà de limitar la turbulència y els esquitxos, i estarà a càrrec del 
fabricant, sempre que no quedi especificat al projecte, reservant-se la Direcció d’Obra la 
realització de les proves que cregui adients per a la constatació de l’acompliment 
d’aquesta premissa. 
 
Pous fabricats “in situ” 
 
 Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó tipus HA-25 o de fàbrica de 
ceràmica amb maó massís. S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt 
que forma amb els tubs que hi desgüassen. Nos’admetran més juntes de construcció que 
les definides als plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar filtracions, mentre 
que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 
minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniments de gasos molests. La forma 
serà la dels plànols o la que autoritzi ´’Enginyer Encarregat. 
 
 Es finalitzarà aquesta zona amb un arrebossat amb morter de ciment putzolànic M-
600 i un lliscat amb beurada del mateix material. Una vegada superada la zona 
d’escomeses s’aixecarà una entrada d’home de 70 cm amb parets de fàbrica de maó 
massís de ½ peu. 
 
 
 Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per 
garantir l’ impermeabilitat. El marc i la tapa seran de fosa dúctil amb tapa estanca i 
dispositiu antirobatori i acompliran els requisits d’aquest Plec. 
 
Normes de qualitat 
 
 Ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les 
prescripcions de la Norma ASTM C478, tant pel que fa als materials com a disseny. La 
resistència mínima del formigó serà de 280 kg/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les 
accions del terreny suposat xop d’aigua, a més d’acomplir la Norma. 
 
 Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o “in situ” se’ls realitzarà les 
proves següents: 
 
Prova d’absorció 
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 L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6 % del pes en sec. La 
prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d’un 
kilogram. 
 
Prova de resistència 
 
 Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més 
del 10 % de les peces assajades tinguin una resistència inferior que l’exigida: 280 kg/ cm2. 
Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 497. 
 
 Als elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les 
proves depressió hidràulica responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i 
de les connexions dels tubs. 
 
 Es tracta de mantenir una pressió d’1 kg/ cm2 durant un temps mínim de 20 minuts 
de manera que no es produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. 
S’admeten, però, taques d’humitat que no donin lloc a degotim. 
 
 No s’admetrà pas a cap dels dos tipus de pou contemplats variacions de les 
dimensions internes superiors a l’1 %. 
 
Els pous fabricats “in situ” acompliran la totalitat d’aquest apartat. 
 
Recepció 
 
 Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències 
d’aquest capítol del Plec o si s’hi aprecien directament defectes com: 
 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran de 25 centèsimes de mil·límetre i longitud 

igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat del formigó. 

 
2.6.2.2. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
 
Procedència 
 
Provindrà de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
 Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous 
de registre segons plànols. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la 
corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el 
marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral. 
 
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 
 
 Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajustament 
mecànic del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 
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Normes de qualitat 
 
 Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
 
 Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General 
de Condicions Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 
28 de juliol de 1974 seran: 
 

a) Duresa Brinell: 205-235 
b) Resistència a tracció: 18-22 kg/mm2 
c) Assaig d’impacte:Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de dotze 

kilograms 
d) Càrrega de prova:30 ó 40 T 

 
  Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a 
les peces de forma cilíndrica de 30 mm de diàmetre o bé de mostres especials 
idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament 
a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 
 
 Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del 
paràgraf anterior, però la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 
 
Recepció 
 
 Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es 
rebutjaran. 
 
2.6.2.3. Juntes 

2.6.2.3.1. Juntes d’estanqueïtat 

Definició 
 
 Elements de goma o goma i parts d’acer inoxidable de la millor qualitat, per tal de 
donar continuïtat a les connexions i garantir d’estanqueïtat del conjunt. 
 
Procedència 
 
 Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, 
normes corresponents i de geometria segons s’especifica als plànols. En tot cas les 
característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

2.6.2.3.2. Juntes de formigonat hidroexpansives 

Definició 
 
 Juntes de formigonat a base de bentonita de sodi natural (waterstop), segellant, 
que s’expandeix amb l’aigua. 
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Característiques generals 
 
 Una vegada hidratada, la junta ha d’expandir-se de manera que el material formi un 
segellat d’alta compressió quan quedi confinat entre dos postes de formigó, en juntes 
horitzontals o verticals. 
 
 El producte es compon per bentonita de sodi al 75 % i cautxú de tipus butil al 25 %, 
en secció de 2x2,5 cm. 
 
 Es fixa sobre el formigó adormit abans del vessament del formigó fresc. Els 
entroncaments es realitzen pel simple contacte dels extrems de la junta. 
 
 Ha de ser autocicatritzant expandint-se i segellant les esquerdes que puguin 
aparèixer a la junta per les retraccions en el formigó o per assentament de l’estructura. 
 
2.6.2.4. Esglaons 
 
Definició 
 
 Elements d’acer recobert per un copolímer de polipropilè a alta pressió que, situats 
convenientment a l’interior dels pous de registre, permeten l’accés als col·lectors. 
 
Característiques generals 
 
 Les dimensions dels esglaons són 361x216 mm, segons síndica als plànols. Vénen 
preparats en una longitud de 79 mm per a col·locar-los a la paret dels pous de registre, 
que hauran de disposar dels forats corresponents. 
 
Es col·locarà un esglaó cada 25 cm, estant el darrer a un màxim de 35 cm del fons de la 
cubeta. 
 
 
Qualitat, instal·lació i recepció 
 
 Els esglaons s’ajustaran a la Norma ASTM C2146-82 Tipus 2 i Hostalen PPR-1042 
i hauran de resistir càrregues puntuals de 260 kg. 
 
 Els esglaons es col·locaran únicament una vegada el formigó, si el pou es fa “in 
situ”, s’hagi endurit, utilitzant una broca de 24 mm de diàmetre, per perforar fins a 80 mm 
de fondària, separant el forats 230 mm. El reblert del forat es farà amb un morter amb 
resina epòxid. 
 
 L’esglaó s’introduirà per percussió amb martell de fusta, repartint els cops 
successivament a dreta i esquerra, fins que només quedi vista la part quadrada de 
l’esglaó. 
 
No s’utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 
 
Les unitats que no acompleixin les disposicions d’aquest apartat no s’admetran.. 
 

2.7. Materials per a senyalització i abalisament 
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2.7.1.  Marques vials 

 Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques 
Vials", aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 
 
 També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més 
les Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 
 
a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no 

serà inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 
278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul.la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 
l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i 
metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 
160 milicandeles per lux i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de 
l'aplicació, no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de 
carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa 
a l'Ordre Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents 
partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de 
que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests 
materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i 
termini que fixi el Director. 

 
 Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els 
materials a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per 
Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si 
acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 
 
És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la 
qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 
 
a)  De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris 

Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original 
(normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre 
(normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, de cada 
material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de 
contrast en cas de dubte. 

b)  A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, 
es realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac 
de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant 
després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i 
reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu 
assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i 
sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal podran 
tornar-se al Contractista per a la seva utilització. 

c)  Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs 
complerts indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al 
Director el més ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si 
s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una nova 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -61- 

mostra per a fer assaigs de contrast, davant d’incompliment d'alguna 
d'elles. 

  Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar 
acompleixen les especificacions, el Director podrà autoritzar el 
començament de les mateixes. 

d)  Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el 
Director procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola 
de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels 
quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a que es 
realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus 
resultats, per assaigs de contrast. 

  
  Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de 

vidre aplicades sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes 
metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície 
d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en sentit 
transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i 
seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran 
assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un 
paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a 
comprovar els rendiments aplicats. 

 
  El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació 

serà de 10 a 12, espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb 
la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

 
  A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats 

acompleixen les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i 
Materials redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, 
a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el Coeficient de 
Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

  
  També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de 

vidre, assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina 
i de les xapes recollides durant l'execució de la marca vial. 

 
  El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals 

periòdiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui 
notable, fotografies que es comparen amb el patró fotogràfic homologat 
per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

 
  La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de 

l'aplicació de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un 
retroreflectòmetre digital. 

 
2.7.2. Senyalització vertical 

 Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals 
metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus HM-15. Els cartells, pòrtics, banderoles i 
elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de 
seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 
El nivell de reflectància complirà el nivell 2. 
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2.8. Materials per enllumenat 
 
2.8.1. Arquetes 

 
 Els formigons seran de resistència característica HM-20 en coronació del mur i 
de resistència característica HM-15 en solera de 10 cm de gruix. Les parets laterals es 
construiran en totxo vermell de 12 cm R-100 kg/cm² amb juntes de morter M-40 de 10 
mm de gruix. 
 
 Les parets s'arrebossaran amb morter 1:3 de 15 mm de gruix i amb acabats 
brunyits i cantonades arrodonides. 
 
 El fons es reomplirà fins a una alçada de 10 cm amb grava de tamany no 
superior a 3 cm. 
 
La tapa i el marc seran de fonera i quedarà enrassat amb el paviment. 
 
2.8.2. Lluminàries i Projectors 

2.8.2.1. Característiques 
 
 En aquesta obra s'instal·laran les llumeneres definides al quadre de preus. La 
modificació de qualsevol element mantindrà les mateixes característiques i haurà d'ésser 
aprovada per la Direcció d'Obra i la Propietat. 

 

2.8.2.2. Equip 
 
L’allotjament de l’equip s’incorporarà en la mateixa columna d’enllumenat. 
 
2.8.2.3. Balastres 
 
Seran del tipus “interior” i superaran els assaigs de resistència a la humitat, aïllament, 
sobreintensitat i duració. 
 
2.8.2.4. Arrencadors 
 
Cada arrencador formarà un conjunt homogeni amb el balastre. 
 
 Per les proves dels arrencadors s'aplicarà la recomanació de la publicació CEI nº 
622/1980. 
 
2.8.2.5. Condensadors 
 

 Seran d'execució estanca i compliran els assaigs d'estanquitat, sobretensió i 
duració que indica la norma UHE 20010. 
 
 L'aïllament entre qualsevol de les bornes i la coberta metàl·lica exterior serà de 
dos megaohms com a mínim i resistirà durant un minut un tensió de prova de 2000 V a 
freqüència industrial. 
 
 Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals "faston", d'acord amb la Norma 
UHE 20425. 
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2.8.2.6. Bàculs, columnes i suports 
 

 Les columnes d’enllumenat estaran fabricats, en xapa d'acer de 4 mm de gruix 
com a mínim, amb una secció circular de diàmetre constant al llarg de tota l’alçada. 
 
 Els cables per l'interior de la columna seran de 3 x 2,5 mm²  de coure amb 
aïllament de Policlorur de vinil PVC per a un mínim de 1000 V i coberta, també, de 
PVC. Alimentaran elèctricament les làmpades des de la caixa de protecció i es 
connectaran les masses a terra. 
 
 Les caixes de derivació i protecció de l'interior de les columnes incorporaran 
dues bases fusibles, dos o quatre bornes d'entrada per a conductors de 50 a 6 mm², 
segons cada cas, dos o quatre bornes de sortida per a dos circuits monofàsics per a 
conductors de 2,5 mm i els cartutxos fusibles corresponents. 
Les caixes es fixaran als suports utilitzant tornilleria d'acer inoxidable. 
 
2.8.3. Cables per a xarxa de distribució 

 
 Els conductors seran unipolars o tetrapolars. Els cables d'enllumenat seran 
armats, i en coberta i un aïllament de Policlorur de vinili (PVC). 

 
 Les seccions podran ser variables i la protecció elèctrica corresponent quedarà 
dimensionada per a la secció més petita de cada línia. 

 
Les seccions per a cada tram queden reflectides en l'annex de càlculs. 
 
 No es permet la realització d'empalmaments dins els trams soterrats o grapejats a 
les parets exceptuant les arquetes i les  caixes de protecció de les llumeneres. 
 
2.8.4. Quadres 

 
 Els quadres es situaran en el lloc definit als plànols amb possibilitat de fàcil 
accés per la cara frontal dels mateixos. 
 
Els circuits d'alimentació a punts de consum s'ha dividit de manera que es garanteixi 
una bona protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 
 
 Pels circuits d'alimentació a làmpades de descàrrega els interruptors i contactors 
seran per càrregues inductives o bé de potència 1,8 vegades la nominal. 
 
 S'identificaran tots els extrems de cable de l'armari, ja siguin de potència o de 
maniobra, utilitzant senyalitzadors "ad hoc" sobre els cables o bornes, segons sigui el 
cas. Les inicials d'identificicació en el quadre correspondran en la seva totalitat a les 
indicades en els esquemes. 
 
 Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per a cada un dels 
elements d'aparellatge que formen part dels quadres (interruptors, automàtics, 
contactors, ...). 
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 El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a la última revisió 
de las recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament 
Electrotècnic Espanyol de Baixa Tensió, Normes i altres disposicions legals vigents. 
En l'interior de l'armari els circuits s'identificaran per rètols gravats, reblonats i 
cargolats i col·locats en la part frontal de les portes al costat de l'aparellatge 
corresponent. 
 
 El cablejat interior es realitzarà amb cable de coure de tipus V-750 de 2.5 mm²  
de secció mínima i/o pletina de coure convenientment aïllada amb seccions i 
separacions adequades. 
 
 L'embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos 
mitjançant terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, acabant en regletes de 
bornes modulars de poliamida muntades sobre carrils normalitzats DIN tractats amb 
zinc o bicromats. 
 
 La connexió a interruptors, contactors i fusibles i la resta d'aparellatge de 
potència es farà directament sobre les bornes d'aquests a traves de terminals a 
pressió subjectats als extrems dels cables. 
Els armaris seran metàl·lics estancs. Tindran juntes de neoprè en les portes frontals 
perquè no entri la pols i portaran frontisses i panys ocults amb maneta. L'embarrat 
general serà de coure electrolític i anirà suportat amb aïlladors per a soportar els 
esforços electrodinàmics de curt circuit. 
 

2.9. Materials per a urbanització 
 
2.9.1. Vorades i rigoles 

 
Seran peces preficades de formigó que compliran les següents prescripcions: 
 
 
Control dimensional i d’aspecte 
 
 La Norma UNE 127.025 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces 
i els seus defectes d’aspecte. La Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig 
per a la comprovació dimensional. 

 
Determinació de l’absorció d’aigua 
 
 La Norma UNE 127.025 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. 
La Norma UNE 127.027 defineix el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció 
d’aigua. 

 
Resistència mecànica a la flexió 
 
 La Norma UNE 127.025 determina els valors mínim de resistència a la flexió 
depenent del tipus i classe de peça. La Norma UNE 127.028 defineix el mètode 
d’assaig per determinar la resistència a flexió de les vorades rectes i rigoles rectes. 

 
Resistència mecànica a la compressió 
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 La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació 
de provetes obtingudes de peces de formigó endurit. També estableix les relacions 
entre longitud i diàmetre de les provetes. La Norma UNE 83.303 estableix els 
procediments de refrentat de les provetes destinades a l’assaig de trencament per 
compressió. La Norma UNE 83.304 indica els mitjans i procediments que s’han 
d’emprar per al trencament per compressió de provetes cilíndriques de formigó. 

 

2.9.2.  Panots i paviments prefabricats de formigó 

 

Definició 
 
Rajoles hidràuliques fetes amb ciment, colorants i granulats. 
 
Característiques generals 
 
 Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els 
angles i les arestes rectes a la cara plana. No poden tenir esquerdes, escantonaments 
ni altres defectes. 
 
 La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x 
gruix. 
 
Gruix de la capa fina >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) <= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005) <= 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció  >= 55 kp/cm2 
- Dors a tracció >= 35 kp/cm2 

 
Gelabilitat (UNE 127-003): Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 

- Dimensions :± 0,2% 
- Gruix : ± 8% 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi : ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 0,1% 
- Balcaments:± 0,5 mm 
- Planor :± 2 mm 

 
 S’exigeix impermeabilitat a la cara vista a les peces prefabricades, a excepció 
del panot. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

2.10. Materials diversos 
 

2.10.1. Fustes per a encofrats 
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 Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà 
ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de 
fongs. 
 
2.10.2. Suports de material electromèric 

 
 Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 
material electromèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 
l'estructura que suporten. 
 
 Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
 
 El material electromèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 
(cloroprè, neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions 
següents: 
 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
 
 Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en 
estufa en setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
- Deformació remanent 35 %. 
 
 El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per 
centímetre quadrat (110 Kg/cm²). 
 
 Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil 
quatre-cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament 
mínim de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
 
 La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà 
en servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la 
deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 
 
2.10.3. Llots tixotròpics 

Definició 
 
Suspensió aquosa d'un col.loide que pot ser bentonita, argiles o biopolímers. 
 
Característiques generals 
 
Ha de ser una suspensió homogènia i estable. 
 
Densitat: 1,1 g/cm3 
Viscositat (con de Marsh): 30 - 45 
Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 UNE 7-050)<= 3% 
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Toleràncies del material durant el procés: 

- Densitat: ± 0,05 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsh):+ 10 cm - 0 cm 
- Contingut de sorra: Nul 
- pH: 8,5 <= pH <= 11 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o 
bé totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 
 
Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra 
per a la seva total hidratació. 
 
2.10.4.  Materials per a equips mecànics 

2.10.4.1. Bombes 
 
 Els materials dels diferents elements que composen l’equip seran presentats a la 
Direcció de l’Obra per la seva aprovació, i com a mínim hauran de respectar les següents 
qualitat: 
 
- Boca de succió: fosa dúctil BS 1452 GR 250 
- Difussor: fosa dúctil BS 1452 GR 250 
- Impulsor: bronze 
- Stator:  Acer 
- Eix bomba: Acer inoxidable BS 970 420 S29T 
- Tipus tancament: Mecànic 
 
Pintura de revestiment: Haurà de protegir les superfícies es contacte amb l’aigua de 
l’abrasió. 
 
La bomba s’instal·larà acoblada a un motor elèctric el qual serà apte per funcionar sense 
estar submergit i amb les següents característiques: 
 
- Protecció: IP-68 
- Frecuència: 50 Hz 
- Tensió: 415 V 
 
 El Contractista podrà presentar equips amb execucions amb materials diferents, 
degudament justificats i d’eficàcia contrastada, els quals seran sotmesos a l’aprovació del 
Director de l’Obra. 
 
2.10.4.2. Vàlvules 
 
 Les vàlvules seran de primera qualitat, construïdes en una sola peça i no 
presentaran pors, esquerdes o altres tipus de defectes. Seran sotmeses a proves 
hidràuliques segons DIN 3230 coeficient de fuita (hermetisme zero gotes). 
 
 El Contractista podrà presentar equips amb execucions amb materials diferents, 
degudament justificats i d’eficàcia contrastada, els quals seran sotmesos a l’aprovació del 
Director de l’Obra. 
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Vàlvules de papallona 
 

Vàlvula d’eix centrat 
 
 Materials: cos i clapeta de fosa gris GG 25, assentaments en bronze i eix d’acer 
inoxidable per construcció segons normes DIN o AFNOR.  Actuador pneumàtic, simple o 
doble efecte. 
 
 El Contractista podrà presentar equips amb execucions amb materials diferents, 
degudament justificats i d’eficàcia contrastada, els quals seran sotmesos a l’aprovació del 
Director de l’Obra. 
 
Vàlvules de retenció 
 
Seran de tancament a doble disc. 
 
 Materials: cos i clapeta de ferro gris GG 20, assentaments en BUNA – N,  clapetes 
en fosa nodular GGG-40, eix d’acer inoxidable. AISI – 304, resorts en acer inoxidable, per 
construcció segons normes DIN o AFNOR. 
 
 El Contractista podrà presentar equips amb execucions amb materials diferents, 
degudament justificats i d’eficàcia contrastada, els quals seran sotmesos a l’aprovació del 
Director de l’Obra. 
 
2.10.5. Instal·lacions elèctriques 

 Per al muntatge de qualsevol instal·lació elèctrica serà preceptiu que obri en poder 
del Director d’Obra el Projecte corresponent autoritzat per la Delegació d’Indústria i, en el 
seu cas la Companyia subministradora d’energia. 
 
Quadres de baixa tensió 
 
 El quadre de B.T. durà els conductors principals corresponents a les tres fases i la 
corresponent al neutre. Tots els conductors aniran amb recobriment de polietilè reticulat. 
 
 Aquest quadre serà accessible per davant, deixant els espais lliures suficients per a 
treure qualsevol element del seu interior. Serà estanc a possibles entrades d’aigua 
havent-se d’acondicionar les sortides de cables amb aquesta fi. 
 
 Disposarà de les obertures necessàries per a mantenir una ventilació natural 
suficient. 
 
 Tots els instruments de mesura seran de tipus robust, preferentment amb bisell 
quadrat. 
 
 Estarà format per l’embarrat de 380 V i les entrades i sortides del mateix seran de 
xapa d’acer, recoberta en el seu interior per una pintura anticorrosiva i en el seu exterior 
per tres capes de pintura del color que aprovi l’Administració. 
 
 El conductor del neutre tindrà la meitat de secció de les fases i cada circuit una 
connexió collada independentment al neutre principal. 
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 Les sortides per a motors constaran de seccionador, comptador, relès de protecció 
i fusibles. Cada sortida anirà col·locada en un armari independent de porta amb frontissa 
accessible des del front del Quadre. 
 
 Al front de cada armari o calaix s’hi disposarà de senyalització de les posicions 
“obert” o “tancat” del contactor. 
 
 Les sortides d’alimentació a quadres auxiliars (tals com polipastos elèctrics i 
enllumenat), als circuits de comandament i control dels altres quadres, al Panel de 
Control del procés i a qualsevol altre diferent dels anteriors que pugui existir, estaran 
formades per interruptors, fusibles i senyalització de “en servei” i no serà necessària la 
seva col·locació en armaris o calaixos independents. 
 
Es disposarà de voltímetre en barres. 
 
 L’alimentació al Quadre es farà mitjançant interruptor amb comandament manual, 
amb senyalització de les posicions “obert” o “tancat” en el front. 
 
Cables de potència i control i safates de cables 
 
 No s’utilitzaran cables d’aïllament de paper impregnat, ni calbes sense beina 
protectora en conduccions subterrànies de terra. Les seccions mínimes seran: 
 
- Cables de potència: 2,5 mm² 
- Cables de senyalització i control: 1,5 mm² 
- La tensió d’aïllament serà: 0,6/1 kV. 
 
 Es disposaran conduccions separades per a les diferents tensions i pels cables de 
control. 
 
 Les safates seran resistents als agents ambientals i aniran previstes de tapa del 
mateix material en els camins exteriors. Els cables d’alta tensió aniran agafats a les 
safates. 
 
 Les sortides de cables de l’edifici es faran en galeria, sota tub, o de qualsevol altra 
forma que pugui garantir una ordenació i separació adequada dels cables i la 
impossibilitat d’entrada d’aigua o terra a l’edifici. 

3. UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL 

3.1. Treballs generals 
 
3.1.1. Replantejament 
 
 A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de 
replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 
contractista. 
 
 El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà 
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la 
corresponent aprovació del replanteig. 
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 L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
 El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs,  
 
bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran 
la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada 
una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
 En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 
càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 
 
 El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les 
i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
 El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
3.1.2.  Accés a les obres 
 
 Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i 
risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal.lacions auxiliars per 
transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
 Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, 
desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc 
del contractista. 
 
 L’Administració es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció 
estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per 
aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
 El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes 
autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter 
públic com privat. 
 L’Administració es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, 
rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 
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utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs 
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements 
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxi liars 
 
 Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 
d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
 Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
 Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i 
obres auxiliars. 
 
3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars 
 
 El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en 
obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les 
obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat 
suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, 
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
 La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les 
obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el 
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 
començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el 
seu cas, pel Director. 
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 L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
 Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al 
fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o 
incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
 El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
 Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
 
 
3.2. Moviment de terres 

3.2.1.  Aclariment i estassada del terreny 
 
Definició 
 
  Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 
 
Execució de les obres 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.1. Enderrocs i demolicions. 
 
  Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 
301 del PG3. 
 
  La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.2. Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
 L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un 
cop retirats els productes esmentats. 
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3.2.2. Excavacions 
 

3.2.2.1. Consideració general. 
 
 No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
3.2.2.2. Excavació de rases, pous i fonaments 
 
Definició  
 
 S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal 
de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, 
etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
-  L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 

neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, 
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 
hidràulics i/o rasadora; i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge 
que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 
-  Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des 
de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 

 
-  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i 

qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
-  Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
-  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Classificació  
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
 S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
Execució de les obres  
 
 No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes 
les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
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 Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
 Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 
sensiblement de les suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per 
que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
 El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 
d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o 
pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin 
posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
 
 Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, 
perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
 Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament 
contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
 El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir 
de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els 
corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels 
talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, 
filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a 
les proximitats. 
 
 Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es 
realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures 
prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà 
extret pel Contractista. 
 
 Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
 Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, 
per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 
procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre 
la capa de formigó de neteja. 
 
 El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 
fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es 
puguin prendre les mesures necessàries. 
 El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
 En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
originades per aquesta demora. 
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 Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a 
fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
 Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de 
fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 
explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
 Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per 
a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
 
- Longitud màxima de perforació.  
 
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega    dels diferents tipus de 
barrinades. 
 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
 
- Esquema de detonació de les voladures.  
 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
 El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del 
terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
 Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació 
de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la 
pròpia obra. 
 
 L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per 
evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
 L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En 
aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou 
programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació 
en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
 
3.2.2.3. Excavació de buidat entre murs pantalla 
 
Definició  
 
 Consisteix en la excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles 
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals en roca, amb càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 
 
L’execució de la unitat d’obra compren les operacions següents: 

-  Perforació del terreny, col·locació d'explosius i voladures en cas que fora 
necessari 

-  Excavació del terreny, fins i tot cunetes, zones d’emplaçament d’obres de fàbrica 
fins a la cota d’esplanada millorada, banquetes pel recolzament de replens, així 
com qualsevol sanejament a ones localitzades o no. 

-  Esgotament amb bomba d'extracció, en cas necessari 
-  Xarxa d'evacuació d'aigües 
-  Càrrega dels materials excavats o volats 
-  Transport fins l'abocador o lloc d’ús dels materials excavats 
-  Operacions de protecció 
-  Refí de talussos 
-  Allisat i compactació de la superfície d’assentament del ferm o formació 

d’esplanada millorada 
-  Construcció i manteniment dels camins d’accessos necessaris per l’execució  de 

les excavacions en desmunt 
-  Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament d’abocador 

 
Condicions generals 
 
 Es considera terreny sense classificar, el que per a la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadora de gran 
potència i, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol combinació d’aquests 
sistemes. 
 
 S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi 
acceptat com a útils. 
 
 L'excavació haurà d'estar d'acord amb la informació continguda en els plànols i 
amb allò que sobre el particular ordeni la D.F. El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i 
anivellat segons el previst a la Documentació Tècnica o indicat per la D.F. 
 
 L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 
terra existent i amb la mateixa compacitat. 
 
 Les terres que la D.F. consideri adequades per a terraplè es transportaran al lloc 
d’ús. Les que la D.F. consideri que s'han de conservar s'aplegaran en una zona 
apropiada. La resta tant si son sobrants com no adequades es transportaran a un 
abocador autoritzat. El trajecte que s'ha de recórrer en les operacions de transport de 
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terres, ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
 Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
 

- Amplària >= 4,5 m 
- Pendent: 
  -Trams rectes <= 12% 
  -Corbes <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

 
 S'entén que les excavacions es fan en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de les màquines o de camions sense grans dificultats. 
 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
 
Toleràncies: 

- Dimensions : ± 200 mm 
 
 

Condicions del procés d’execució 
 
 S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 
s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. S'han de conservar 
apart les terres o elements que la D.F. determini. S'ha de seguir l'ordre dels treballs 
previst per la D.F. 
 
 Tota excavació ha d'estar portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de 
treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
 Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. No 
s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
 L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. Les terres s'han de treure de dalt a 
baix sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres a la vora de l'excavació. El fons 
de l'excavació s'ha de mantenir en tot moment en condicions perquè hi circulin els 
vehicles amb les corresponents condicions de seguretat. 
No hi hauran bassals, acumulació de productes estranys ni zones reblanides. No s'han 
de realitzar sobreexcavacions respecte de les mides indicades a la D.T. 
 
 En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació o la voladura, si és el cas, pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent 
superior als 60 km/h. L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries 
per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
 
 El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 
transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
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 Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, i només aquests, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 S'ha d’estrebar quan per la naturalesa del terreny, de les dimensions de l'excavació 
i les característiques dels murs de pantalla ho facin necessari, segons les especificacions 
de la D.T. 
 
3.2.2.4. Cales per a localització de serveis 
 
 Aquesta unitat es refereix a l’execució de cales d’una amplada d’1,0  m per a la 
localització de serveis existents en els punts dels vials on ho determini  la Direcció 
d’Obra. Sempre que s’hagin localitzat, pels plànols entregats per les companyies, punts 
d’encreuament amb serveis existents, s’haurà de fer una cala, amb comunicació prèvia 
amb la Direcció d’obra. 
 
 Per a l’execució de la cala s’utilitzaran mitjans únicament manuals, donat el perill 
d’afecció a la canonada. 
 
 
3.2.2.5. Excavació per a descobriment i localització de serveis 
 
 S’entendrà per excavació per a descobriment i localització de serveis, l’excavació i 
extracció dels materials de la rasa un cop localitzats els serveis mitjançant les cales. En 
aquesta unitat d’obra es considerarà l’excavació del 0,30 m superiors a la canonada de 
clavegueram o als 0,30 m més de diàmetre de la canonada si es tracta d’aigua potable. 
 
 Els mitjans a utilitzar seran manuals, excepte quant a la proximitat a la canonada 
sigui el suficient, a criteri de la Direcció d’Obra, per no tenir perill de trencament i en 
aquest cas es podrà utilitzar mitjans mecànics. 
 
3.2.3. Terraplenats i rebliments 
 

3.2.3.1. Rebliments localitzats 
 
Definició  
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 
-  L'extensió d'una tongada. 
-  La humificació o dessecació d'una tongada. 
-  La compactació d'una tongada. 
-  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 

l'acabat del rebliment. 
-  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres  
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 Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix 
d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
 Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al 
replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
 
 El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir 
el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
 En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i 
testeres de passos inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres, amidats 
perpendicularment  a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de  
passos inferiors i fins a 1 (un)  metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del 
pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per cent 
(100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 
 
3.3. Drenatge 
 
3.3.1. Tubs, pericons i buneres 
 

3.3.1.1. Pericons i pous. 
 
Definició  
 
 Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de 
formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel 
Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
-  El subministrament i col·locació dels materials. 
-  La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la 

resta de l'obra. 
-  Les tapes. 
-  La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
-  Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres  
 
 Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
 L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del 
PG-3. 
 
3.3.1.2. Caixes per a embornals 
 
Definició  
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 Embornals executats "in situ" amb formigó i reixa i marc de fontaneria, per al 
drenatge d’aigües pluvials. 
 
L'execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del tub de formigó per a desguàs 
- Muntatge d’encofrat en parament no vist 
- Col·locació del formigó de les parets i del recobriment del tub de desguàs 
- Desmuntatge de l’encofrat 
- Col·locació del bastiment amb morter de ciment 
- Col·locació de la reixa recolzada sobre el bastiment 
 
Condicions generals 
 
 La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa 
ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de 
permetre la col·locació del bastiment i reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella.  
 
 El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Les potes d’ancoratge han 
d'estar sòlidament travades amb morter. Aquestes no han de sobresortir de les parets de 
l'element drenant. La part superior del bastiment i de la reixa ha de quedar al mateix pla 
que el paviment perimetral, i ha de mantenir el seu pendent. 
 
 La reixa ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa 
no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
 
 El tub de desguàs ha de quedar col·locat i ha d'estar recobert amb formigó HM-15. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. El formigó col·locat no ha de tenir 
disgregacions o buits a la massa. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en 
cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'embornal acabat ha d'estar net de qualsevol tipus de residu. 
 
 
Resistència característica estimada del formigó: 

(Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre el bastiment i el paviment: - 10 mm 
- Nivell entre la reixa i el paviment: - 10 mm 
- Desviació lateral: 

- Línia de l’eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D 
 > 12 mm 

(D= la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres: ± 12 mm 
- Gruix (e): 
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- e <= 30 cm : + 0,05 e (<= 12 mm) 
                       - 8 mm 
  e > 30 cm:   + 0,05 e (<= 16 mm) 
                       - 0,025 e (>= -10 mm) 

 
Condicions del procés d’execució 
 
 El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. S'ha de treballar a una temperatura ambient que 
oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. No pot transcórrer més d'1 hora des de la 
fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària 
inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.3.1.3. Col·lectors de formigó i PVC 
 
Definició  
 
 Es defineix com a col·lectors de formigó,PVC, a les canalitzacions de recollida 
d’aigües pluvials i residuals, que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats i PVC. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó i PVC. 
- Els tubs es col·locaran en un llit i reblert de formigó. L’estanquitat del tub estarà 

assegurada per la junta de goma del tub. 
-  L'excavació i neteja del fons de la rasa necessària per a la ubicació dels tubs i la 

base d’assentament i embolcall de les canonades del material indicat als plànols. 
-  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres  
 
 Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució 
de la solera de la rasa. 
 
 La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà 
contrapendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 
comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta 
col·locació. 
 
 El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 
kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució 
de junts amb maó ceràmic, en el cas de canonades de formigó armat. 
 
 Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que 
l'aigua pugui moure les obres. 
 
 
3.4. Afermats 
 
3.4.1.  Tot-u natural 
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Definició  
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
-  La preparació de la superfície d'assentament. 
-  El subministrament, transport i dosificació del material. 
-  L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
-  Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per 

a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Extensió de tongada  
 
 La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu 
estès haurà d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
 
 
Densitat  
 
 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit 
per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma 
NLT 108/76. 
 
 A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a 
l'assaig Proctor Modificat. 
 
Càrrega amb placa  
 
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa. 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada  
 
 Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos 
punts es comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
 
 A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions 
Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
 
 La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
 
Control de qualitat 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - Cada dia: 
 
  - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
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  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
 - Cada 5000 m3 de material produït: 
 
  - 1 CBR, segons NLT 111/78. 
  - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
-  6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
 
-  6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
 
-  1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
Criteris d'acceptació o refús del lot  
 
 La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat Proctor 
modificada. S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 
95% de la densitat Proctor modificada. 
 
 Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser 
inferiors a 80 Mpa. 
 
3.4.2. Tot-u artificial 
 
Definició 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 

tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per 

a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Extensió de tongada 
 
 La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al 
seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
Densitat 
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 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent 
(100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
Carrega amb placa 
 
 El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a 
mil cent Mega Pascals (1.100 Mpta). 
 
La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 
 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
 
 Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos 
punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
 A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions 
Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
 La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi 
amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
Control de qualitat 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 

- Cada dia: 
 
  - 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
 
  - 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
  - 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
 
  - 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
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- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre 
que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència 
raonable. 
 
Criteris d’acceptació o refús del lot 
 
 La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor 
modificat. 
 
 S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 
98% de densitat proctor modificada. 
 
 Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser 
inferiors a 100 Mpa. 
 
 
3.4.3. Mescles bituminoses 
 

3.4.3.1. Mescles bituminoses en calent 
 
Definició 
 
 Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un 
lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats 
i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
Està inclòs la col·locació del mallatex a les juntes de formigonat. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
-  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
-  Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
-  Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
-  Transport de la mescla. 
-  Estesa i compactació de la mescla. 
-  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 

per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres  
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
 La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint 
tones per hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
 Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 
T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors 
de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
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c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
 L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 
capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
-  Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
-  Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
-  Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
 El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la 
capa, gruix i quantitat estesa. 
 
Execució de les obres  
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
 Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin 
major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per 
tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
-  Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids 

amb el lligant. 
-  Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
-  Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
-  La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
-  La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
 El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre 
dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
 No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència 
d'un aplec perllongat. 
 
 Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran 
aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
 Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a 
mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 
s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
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 L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, 
amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La 
Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de 
compactació existents. 
 
 Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les 
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de 
vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
 També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en 
bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
 
 L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
 Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
Trams de prova  
 
 Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig 
amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a 
cada tipus de mescla. 
 
 Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els 
següents factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i 
contingut del lligant. 
 
 A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència 
d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el 
Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no 
s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer 
Director. 
 
 El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de 
cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
Especificacions de la unitat acabada  
 
a) GRANULOMETRIA 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 
 
-  Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
-  Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de 
la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
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b)  DENSITAT 
 

 A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior 
al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86. 
 
 A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos 
(±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla 
emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
Control de qualitat  
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
 De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà 
una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
 - 1 penetració, segons NLT-124/84. 
 - 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
 - 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
 - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
 - 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
 S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles 
assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
  - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
  - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 - Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de 

procedència: 
  - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 
 
 
  - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de 

fractura, segons NLT-358/74. 
  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
  - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 - Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons 

NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
 De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els 
següents assaigs sobre cada una d'elles: 
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  - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
  - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
  - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred 
 
 Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta 
subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, 
efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 

segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

 
Cada setmana: 
 
 - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 

per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i 
gruixudes. 

 
Temperatura 
 
 Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de 
planta. 
 
 Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i 
de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
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 Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a 
tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
 Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran 
els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 

podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS 
 
 La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a 
l'article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim 
que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit 
per cent (98%). 
 
 El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels 
prescrits a l'article 542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres 
(3) punts. 
 El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més 
de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un 
deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 
 
Toleràncies geomètriques  
 
a) DE COTES I AMPLADA 
 Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. 
Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, 
intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
 Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap 
cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX 
 
 El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst 
per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de 
ser inferior al cent per cent (100%). 
 
 El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a 
la secció tipus dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL 
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 La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 
quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la 
Norma NLT-334/88. 
 
 La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 
no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
3.4.4. Regs i tractaments superficials 

3.4.4.1. Regs d'emprimació 
 
Definició  
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
-  Preparació de la superfície existent. 
-  Aplicació del lligant bituminós. 
-  Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
-  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 

per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Dosificacions  
 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
-  Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió 

asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
Equip necessari per a l'execució de les obres  
 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
Execució de les obres  
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
Limitacions de l'execució  
 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.4.2. Regs d'adherència 
 
Definició  
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
-  Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
-  Aplicació del lligant bituminós. 
-  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 

per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Execució de les obres  
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 Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 
materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat  
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
 El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de 
qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix 
les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se 
d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si 
aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-
121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
 - 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
 
 En el cas de no emprear-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els 
assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
 La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l'estesa del lligant. 
 
 Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil 
cinc-cents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si 
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim 
diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
 
 
3.4.5.  Paviments de formigó vibrat 

Definició  
 
 Paviments de formigó col·locat i vibrat amb estenedora o regle vibratori i amb 
acabat superficial manual o mecànic. 
 
S’han considerat les col·locacions del formigó següents: 
 
- Col·locació amb estenedora 
- Col·locació amb regle vibratori 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts en fresc 
- Realització de la textura superficial 
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- Protecció del formigó i cura 
 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals 
- Col·locació del elements dels junts 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
Condicions generals 
 
 La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la D.O. no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula 
inclourà: 
 
 - La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 - La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm; i 80 µm. 
 - La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 

mescla total. 
 - La resistència característica a flexotracció. 
 - La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
 - Els temps de mescla i amassat. 
 - La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 
 Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonat i espessor que després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es 
comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de manera adequada el 
formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i 
regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els 
junts es realitzen correctament. 
 
 La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir 
segregacions. Les lloses no han de presentar esquerdes. Els cantells de les lloses i els 
llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb resina epòxid, segons 
les instruccions de la D.F. 
 
 L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. La 
profunditat de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la Norma 
NLT-335 ha d'estar compresa entre 0.70 mm i 1 mm 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  
- Per a formigó H >= 0,9 x Fck 
 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
- Per a formigó HP-35 >= 35 kg/cm2 
- Per a formigó HP-40 >= 40 kg/cm2 
- Per a formigó HP-45 >= 45 kg/cm2 
 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta: ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada: ± 10 mm 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -94- 

 
 Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.9 de l’annex 
10 de la norma EHE. 
 
Condicions del procés d’execució 
 
 La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
 S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. Quan la 
temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30°C. En temps 
calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. S'ha 
d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
 
 Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.F. 
podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim de 2 h. Davant de la reglada enrasadora s'ha 
de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 
no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. L'abocada i l'estesa s'han de 
realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
 
 En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, 
s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i 
condicionats per a protegir el paviment construït. 
 Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja 
ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col.loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi perfectament compactat. S'han de disposar junts transversals de 
formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. Sempre que sigui 
possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. Si no es 
pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt 
més proper. 
Per evitar que la junta de la llosa inferior marqui la capa de rodadura es col·locarà una 
malla bituminosa sobre aquesta junta. 
 
 S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals 
de contracció executats al formigó fresc. En el cas que els junts s'executin per inserció al 
formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior d'aquesta no ha de 
quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. En els junts 
on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La 
desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador 
respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció 
teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 
mm, si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si 
s’introdueixen prèviament. 
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 S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de 
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 
franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
 
 Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una 
zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
 
 En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de 
passar més d'1 hora. En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, 
s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Quan el formigó estigui fresc, 
s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
 
 En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar 
el formigonament de la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb 
llum natural. 
 
 La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc. Després de donar la textura al 
paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una 
plantilla al formigó fresc. 
 
 El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. 
autoritzi un altre sistema. S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, 
incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. S'ha de tornar a aplicar producte de 
cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de 
cura. Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el 
formigó amb una membrana de plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la 
seva posada a l'obra. 
 
 Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial. El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies 
de l'acabat del paviment. L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 
dies de l'acabat del paviment. 
 
Estenedora 
 
 El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius 
adequats acoplats a les mateixes. Els elements vibratoris de les màquines no s'han de 
recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes 
s'aturin. L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha 
de ser superior a 10 m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior 
a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m 
 
 S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets 
consecutius no sigui superior a 1 mm. S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les 
erugues interposant bandes de goma, xapes metàl.liques o d'altres materials adequats en 
el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia 
de les màquines. En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada 
o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat 
mínima de 3 dies. 
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 L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a 
no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el 
cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m. 
 
 
 
 
 
Regle vibratori 
 
 La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim 
de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 
longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme 
igual al de fabricació. 
 
 
3.5. Armat 

3.5.1. Armadures passives 

3.5.1.1. Aspectes generals 
 
Definició 
 
 Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. S'han 
considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilons 
- Enceps 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
- Estreps 
- Armadures de reforç 

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



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -97- 

- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 

Condicions generals 

 Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la D.T. Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. 
 
 La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de 
la secció nominal. 
 
 No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la 
D.F. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar 
un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la 
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
 
 Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci 
d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci 
a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. A les solapes no s'han de disposar ganxos 
ni potes. 
 
 No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
curvatura de l'armadura. Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que 
estableix la norma UNE 36-832. 
 
 Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps 
han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments. 
 
 Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una 
malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
 La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el 
recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 
37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
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 Per a l’elaboració de la ferralla i la col·locació de les armadures passives, es 
seguiran les indicacions contingudes a la UNE 36-831:97. 
 
 Les armadures passives es col·locaran netes de pintura, greix o qualsevol altra 
substància que pugui afectar negativament a l’acer, al formigó o a l’adherència 
d’ambdós. Es disposaran d’acord amb les indicacions del projecte, subjectes entre si, 
de forma que no es modifiqui la posició especificada durant el transport, muntatge i 
formigonament, i permetin al formigó envoltar-les sense deixar nius. 
 
 Donat el cas que l’armadura passiva presenti un nivell de rovell excessiu que 
podés afectar les condicions d’adherència, es comprovarà que aquestes no s’han vist 
significativament alterades. Per això, es procedirà al raspallat mitjançant raspall de 
pues d’acer i es verificarà que la pèrdua de pes de l’armadura no sigui superior a l’1 % 
i que l’alçària de la corruga, pel cas d’acer corrugat, es trobi dins dels límits prescrits a 
l’Article 31.2 de l’EHE-99. 
 
 Les armadures s’asseguraran a l’interior dels encofrats o motlles per qualsevol 
tipus de desplaçament, comprovant-se la seva posició abans de procedir al 
formigonament. 
 
 A les bigues i elements anàlegs sotmesos a flexió, les barres que es dobleguin 
hauran d’anar convenientment envoltades per cèrcols i estreps a la zona del colze. 
Aquesta disposició és sempre recomanable, qualsevol que sigui l’element del que es 
tracti. En aquestes zones, quan es dobleguen simultàniament moltes barres, resulta 
aconsellable augmentar el diàmetre dels estreps o minvar la separació. 
 
Cal evitar l’emprament simultani d’acer amb diferent límit elàstic. N’ obstant, quan no 
existeixi perill de confusió, es podran utilitzar en un mateix element dos tipus diferents 
d’acer per a les armadures passives: un per l’armadura principal i altre pels estreps. 
 
En aquells casos excepcionals en els que no sigui possible evitar que dos acers de 
diferent límit elàstic, i amb la mateixa funció estructural, es trobin a la mateixa secció 
de l’element, es tindrà en compte el disposat a l’Article 38.3 de l’EHE-99. 
 
Distància lliure armadura – parament >= D màxim 
  >=0,80 granulat màxim 
 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 
 
Distància lliure barra doblegada – parament >= 2 D 
 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=M·D·D >= Fyk· D / 20 
                    >= 15 cm 
 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
- Lb =1,4·M·D·D >= Fyk · D / 14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

 
Valors de M: 
 

FORMIGÓ B 400 S B 500 S 
H-25 12 15 
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H-30 10 13 
H-35 9 12 
H-40 8 11 
H-45 7 10 
H-50 7 10 

Taula 23. Valors del paràmetre M 
 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta ·B ·(As/As real): >= 10 D 
           >= 15cm 
  
- Barres traccionades >= 1/3·Lb 
- Barres comprimides >= 2/3· Lb 

(As: secció d'acer a tracció As real: secció d'acer) 
 
Valors de B: 
 

TIPUS D’ANCORATGE  TRACCIÓ COMPRESSIÓ 
Prolongació recta 1 1 
Patilla, ganxo o U 0,7 (*) 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de 

doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Taula 24. Valors del paràmetre B 

 
 
Llargària de solapament: Ls >= a·Lb neta 
 
Valors d' A: 
 
 
DISÀNCIA ENTRE ELS 

DOS 
EMPALMAMENTS 

MÉS PRÒXIMS 

PERCENTATGE DE BARRES 
CAVALCADES QUE TREBALLEN A 

TRACCIÓ EN RELACIÓ A LA 
SECCIÓ D’ACER 

PER BARRES 
QUE TREBALLEN 
A COMPRESSIÓ 

 20 25 33 50 >50  
<=10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Taula 25. Valors del paràmetre A 
 
Toleràncies d'execució: 
 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
 + 0,10 L (<=50 mm) 
 
 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
 
Barres corrugades 
 
 Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si 
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la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
 
 A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No 
s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 
l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
 
 
Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 
           >= 1,25 granulat màxim 
         >= 20 mm 
 
Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
 
Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 
 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 
   >= D màxim 
   >= 20 mm 
             >= 1,25 granulat màxim 
 
Secció de l'armadura transversal (At): At >= Dmàx 

(Dmàx  = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
Malla electrosoldada 
 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a · Lb neta: 

Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
                                               >= 20 cm 
 

Llargària de la solapa en malles superposades: 
Separació entre elements solapats: 

(longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
(longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
 

Ha de complir com a mínim >= 15 D 
                                              >= 20 cm 

 
Pilons 
 
 Les barres verticals i les d’estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 
formigonar. La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per 
la seva manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del 
formigó. 
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 Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. Els 
estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
 
 Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o 
un diàmetre del piló. 
 
Diàmetre barres longitudinals >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals > 9 Dp + 1 Dp 
                                                           > 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
 
Separació de l'armadura als paraments >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix <= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'armadures <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'ancoratge:± 10% de l'especificada 

 
Pantalles 
 
 Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin 
per la seva manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del 
formigó. 
 
 Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). Les barres 
horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 
 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació  >= 20 cm 
 
Separació de l'armadura als paraments >= 7 cm 
 
Separació entre rigiditzadors verticals <= 1,5 m 
 
Separació entre rigiditzadors horitzontals <= 2,5 m 
 
Quantitat de separadors : 1/2 m2 de pantalla 
 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge <= 10% de l'especificada 
- Llargària de la solapa <= 10% de l'especificada 
- Posició de les armadures: Nul.la 

 
Sostres reticulars 
 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell) <= 0,1 d 
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Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat >= 0,5 D 
                       >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) <= 0,5 d 
 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) <= 0,75 d 
 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 
 
Lloses 
 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
Condicions del procés d’execució 
 
 El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí. No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran 
malbé. 
 
 S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. 
 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-
832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
Pantalles 
 
 Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.5.1.2. Separadors. 
 
 Els recobriments hauran d’assegurar-se mitjançant la disposició dels corresponents 
elements separadors col·locats a obra. 
 
 Aquestes falques o separadors es disposaran d’acord amb les especificacions de 
l’Article 66.2 de d’Instrucció EHE-08. Hauran d’ésser constituïts per materials resistents 
a l’alcalinitat del formigó, i no induir corrosió a les armadures. Caldrà que siguin tant 
impermeables a l’aigua com el formigó, i resistents als atacs químics a que aquest es 
veurà sotmès. 
 
 Independentment que siguin provisionals o definitius, hauran d’ésser de formigó, 
morter, plàstic rígid o material similar i haver estat específicament dissenyats a aquest fi. 
 
 Si els separadors són de formigó, aquest serà, pel que fa a la resistència, 
permeabilitat, higroscopicitat, dilatació tèrmica, etc., d’una qualitat comparable a la de 
l’empreat per a la construcció de la peça. De la mateixa forma, si són de morter, la 
qualitat d’aquest serà similar a la del contingut en el formigó de l’obra. Quan s’utilitzin 
separadors realitzats amb materials que no continguin ciment, i per tal de garantir un 
correcte enllaç amb el formigó del element, disposaran d’orificis, la secció dels quals 
serà equivalent, com a mínim, al 25 % de la superfície total del separador. 
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 Es prohibeix l’ús de fusta així com qualsevol material residual de construcció, 
encara que sigui ceràmic o formigó. En cas de poder quedar vistos, es prohibeix també 
l’emprament de materials metàl·lics. 
 
3.6. Formigonat 
 
3.6.1. Aspectes generals 
 

3.6.1.1. Definició 
 
 Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a 
l'obra  en planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
 

- Resistència: en massa H-20, armats o pretesats HA-25, HA-30, HA-35 
- Consistència: Seca, plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 

- Formigonamet de fonaments 
   Rases i pous 
   Murs de contenció 
   Recalçats 
    Traves i pilarets 
   Lloses de fonaments 
   Riostres i basaments 
   Enceps 
 
- Formigonament d'estructures 
   Pilars 
   Bigues 
   Murs 
   Llindes 
   Cèrcols 
   Estreps 
 
- Formigonament d’elements estructurals superficials 
   Sostres amb elements resistents industrialitzats 
   Sostres nervats unidireccionals 
   Sostres nervats reticulars 
   Lloses i bancades 
   Membranes 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Si s’escau, reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Curat del formigó 
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- Si s’escau, retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega 
segons el pla previst 

- Si s’escau, protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el 
càlcul 

 
3.6.1.2. Condicions generals 
 
 En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la 
EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
 Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista 
a la D.T. 
 
 La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la 
introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
 
 Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 
prèvia aprovació de la D.F. 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 
 Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 
sense regalims, taques, o elements adherits. 
 
 Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de 
compressió ha de tenir les següents característiques: 

-  Resistència del formigó a compressió (fck)>= 25 N/mm2 
-  Relació aigua ciment<= 0,5 

 
 En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes 
uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies>= 0,9 · fck 
Gruix màxim de la tongada: 
 

CONSISTÈNCIA GRUIX (cm) 
Seca <=15 

Plàstica <=25 
Tova <=30 

Taula 26. Gruix màxim per tongada 

Assentament en el con d'Abrams: 
 

CONSISTÈNCIA GRUIX (cm) 
Seca 0-2 

Plàstica 3-5 
Tova 6-9 
Fluida 10-15 

Taula 27. Assentament con d’Abrams 
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Toleràncies d'execució con d'Abrams: 
 
- Consistència: 

- Seca: Nul·la 
- Plàstica o tova: ± 1 cm 
- Fluida: ± 2 cm 

 
3.6.1.3. Toleràncies d’execució 
 
 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 
de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
 
 No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments 
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la D.F. 
 
Rases i pous 
 
Toleràncies d’execució: 
 
Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió en la direcció  considerada 
  ± 50 mm 
Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:+ 20 mm 
                                                          - 50 mm 
Cara superior del fonament: + 20 mm 
                                               - 50 mm 
Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

 
Dimensions en planta: - 20 mm 
Fonaments encofrats: + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

D <= 1 m: + 80 mm 
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 

 
Secció transversal (D:dimensió considerada): 

En tots els casos:+ 5%(<= 120 mm) 
                             - 5%(<= 20 mm) 
 
D <= 30 cm:+ 10 mm 
                    - 8 mm 
30 cm < D <= 100 cm:+ 12 mm 
                                    - 10 mm 
100 cm < D: + 24 mm 
                     - 20 mm 

 
Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja:± 16 mm/2 m 
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
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Cares laterals (fonaments encofrats): ± 16 mm/ 2 m 
 
Murs de contenció 
 
Replanteig parcial dels eixos:± 20 mm 
Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
Distància entre junts:± 200 mm 
Amplària dels junts:± 5 mm 
Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

H <= 6 m: 
Extradós: ± 30 mm 
Intradós: ± 20 mm 
 

H > 6 m: 
Extradós: ± 40 mm 
Intradós: ± 24 mm 

 
Gruix (e): 

e <= 50 cm: + 16 mm 
                    - 10 mm 
e > 50 cm: + 20 mm 
                  - 16 mm 

 
Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
 
Desviació relativa de les superfícies planes intradós o extradós: ±6mm/3 m 
 
Desviació de nivell de l'aresta superior de intradós, en murs vistos:  ±12mm 
 
Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
Recalçats 
 
 El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense 
retracció, per a garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
 
Toleràncies d’execució 
 
Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
Horitzontalitat: ± 5 mm/m 
                        <= 15 mm 
Dimensions:± 100 mm 
Replanteig de les cotes:± 50 mm 
Desplom de cares laterals: ± 1% 
 
Traves 
 
Toleràncies d’execució 
 
Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
Nivells: 
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Cara superior del formigó de neteja:+ 20 mm 
                                                          - 50 mm 
Cara superior del fonament: + 20 mm 
                                               - 50 mm 
Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

 
Dimensions en planta:- 20 mm 

Fonaments encofrats: + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

D <= 1 m: + 80 mm 
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 
 

Secció transversal (D:dimensió considerada): 
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm) 
                              - 5%(<= 20 mm) 
D <= 30 cm: + 10 mm 
                      - 8 mm 
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm 
                                     - 10 mm 
100 cm < D: + 24 mm 
                      - 20 mm 
 

Planor (EHE art.5.2.e): 
Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats): ± 16 mm/2 m 

 
Lloses 
 
Toleràncies d’execució 
 
Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
Horitzontalitat: ± 5 mm/m 
                        <= 15 mm 
Nivells: ± 20 mm 
Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
Enceps 
 
Toleràncies d’execució 
 
Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
Horitzontalitat: ± 5 mm/m 
                        <= 15 mm 
Aplomat: ± 10 mm 
Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió  en la direcció 
considerada  ± 50 mm 
Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm 
                                                          - 50 mm 
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Cara superior del fonament: + 20 mm 
                                               - 50 mm 
Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

Dimensions en planta: - 20 mm 
Fonaments encofrats + 40 mm 
Fonaments formigonaments contra el terreny (D:dimensió considerada): 

D <= 1 m: + 80 mm 
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 
 

Secció transversal (D:dimensió considerada): 
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm) 
                             - 5%(<= 20 mm) 
D <= 30 cm:+ 10 mm 
                    - 8 mm 
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm 
                                     - 10 mm 
100 cm < D: + 24 mm 
                     - 20 mm 
 

Planor (EHE art.5.2.e): 
Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats): ± 16 mm/2 m 

 
Formigonament d’estructures 
 
Toleràncies d’execució 
 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

H <= 6 m: ± 24 mm 
6 m < H <= 30 m: ± 4H 
                            ± 50 mm 
H >= 30 m: ± 5H/3 
                   ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
H <= 6 m: ± 12 mm 
6 m < H <= 30 m: ± 2H 
                             ± 24 mm 
H >= 30 m: ± 4H/5 
                   ± 80 mm 

Desviacions laterals: 
Peces: ± 24 mm 
Junts: ± 16 mm 

 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 

D <= 30 cm: + 10 mm 
                     - 8 mm 
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm 
                                     - 10 mm 
100 cm < D: + 24 mm 
                     - 20 mm 
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Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
Resta d'elements: ± 10 mm 

 
 Les toleràncies han d’acomplir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma 
EHE 
 
3.6.1.4. Condicions del procés d’execució 
 

 La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
 Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 
 Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
 Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del formigó. 
 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
 No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la 
posició de les armadures i demés elements ja col·locats. 
 
 Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 
 
 En qualsevol cas l'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense 
que es produeixin disgregacions. 
 Pel formigonament de sostres s’ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el 
sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
 
 No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 
 
 No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
 
 Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la 
segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 
 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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 L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element. 
 
 El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de 
realitzar simultàniament. 
 
 El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la D.F. 
 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
 Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del 
formigonament del junt. 
 
 En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 
 Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina 
epòxid. 
 
 La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada 
depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
 
 El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a 
les cantonades i als paraments. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
 
 Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 
 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
Murs de contenció 
 
 Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys 
dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
Recalçats 
 
 El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i 
a les separacions entre elles especificades en la D.T. 
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Lloses 
 
 L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element. 
 
Enceps 
 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
Estreps 
 
 Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior 
deixant el granulat gros parcialment vist, però no després. 
 
 Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys 
dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
 
Lloses i membranes 
 
 Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos 
explícitament a la D.T. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de 
ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la D.F. els hagi examinat. 
 
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
3.6.2. Pla de formigonat 
 
 El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
-  Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 

a emprar en cada unitat. 
-  Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
-  Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 

abocament directe, i d'altres). 
-  Característiques dels mitjans mecànics. 
-  Personal. 
-  Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 

possible avaria). 
-  Seqüència reblert dels motlles. 
-  Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
-  Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
-  Sistema de curat de formigó. 
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 Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La 
duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a 
base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element 
a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 
geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet 
mitjançant plàstics. 
 
 En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície 
lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix 
suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 
part que constituirà el junt de formigonat. 
 Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, 
etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 
 
 
3.7. Elements auxiliars 
 
3.7.1. Encofrats i motlles 
 
Definició  
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
-  Els càlculs de projecte dels encofrats. 
-  Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
-  El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
-  Els productes de desencofrat. 
-  El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
Tipus d'encofrat  
 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
-  Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. 

En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i 
d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o 
qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 
-  Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran 

taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre 
mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres 
(10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

 
-  Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 
cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
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Execució  
 
 No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments 
vistos. 
 
 Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la 
utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
 El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense  
deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del 
desencofratge o descimbrament. 
 
 Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 
pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si 
n'hi han. 
 
 No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels 
encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a 
ras de parament. 
 
 
3.7.2. Cindris 
 
Definició  
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
-  El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
-  Preparació del fonament del cindri. 
-  Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, 

carregadors i aparells de descens del cindri. 
-  Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
-  Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
-  Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per 

a la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Materials  
 
 Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials 
plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per 
l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 
característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del 
conjunt. 
 
Execució 
 
 Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es 
procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les 
comprovacions d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge 
de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies 
prefixades. 
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 L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una 
prova sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de 
suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
 El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs 
informatius corresponents sobre provetes de formigó. 
 
 L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que 
haurà de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les 
fases que composin el descimbrament. 
 
 
3.8. Senyalització i abalisament 
 
3.8.1. Marques vials 
 
Definició  
 
 Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el 
paviment per a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició 
d'avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc de separació 
de voral i calçada. Les zones a pintar s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas 
de les marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 
 
 El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 
 
 El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i 
maquinària que emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la 
Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi 
al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 
 
Aplicació  
 
A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
 
-  Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura 

termoplàstica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
-  Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura 

termoplàstica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
-  Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura 

termoplàstica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
-  Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de 

pintura termoplàstica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 
banda. 

-  Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint 
grams (0,720 kg) de pintura termoplàstica a l’aigua amb microesferes de vidre per 
per metre quadrat (m2) de superfície executada. 
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3.8.2. Senyalització vertical 
 
Definició  
 
 Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i 
banderoles galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics 
en els punts que s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 
 
 Durant l'execució de les  obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als 
cartells atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles 
s'han de mesurar. 
 
 
3.9. Enllumenat 
 
 Acabades les obres i instal·lacions i com requisit previ a la recepció provisional 
de les mateixes, es realitzaran proves, assaigs i comprovacions, que comprendran 
amidaments elèctrics, luminotècniques i d'acabament de les obres. 
 
3.9.1. Canalitzacions en rases i pous 
 
 Serà d'aplicació l'Article 321 del PG-3, amb les precisions expressades en l'article 
40, Excavació. 
 
 Les canalitzacions consisteixen en l'execució, col·locació del tub sobre llit de sorra 
i posterior rebliment de la rasa amb sòls seleccionats. 
 
 S'entén per sòl seleccionat el definit pel PG-3 en l'Article 330, per un índex C.B.R. 
igual o superior a vint (20). 
 
3.9.1.1. Compactació 
 
 Assolida l’ humectació més convenient, es procedirà a la compactació de cada 
tongada, que no serà superior a vint i cinc (25 cm.) de gruix. La densitat d'abast no ha de 
ser inferior a la que correspon al noranta cinc per cent (95 %) de l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
 S'aplicarà l'Article 332 del PG-3 en tot quant no es refereixi a lo expressat 
anteriorment. 
 
 
3.9.2. Amidaments elèctrics 
 
 Les medicions elèctriques comprendran com a mínim la comprovació de la 
caiguda de tensió, equilibri de càrregues, medició d'aïllaments, terres i factor de potència, 
comprovació de les proteccions i de les connexions. 
 
3.9.3. Caigudes de tensió 
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 Es comprovaran les caigudes de tensió en els punts més desfavorables de la 
xarxa elèctrica d'alimentació dels punts de llum, mesurant les tensions entre les tres fases 
i el neutre. 
 
3.9.4. Equilibri de càrregues 
 
 Es mesuraran en el centre de comandament i mida, a la sortida de l'interruptor 
automàtic de control de potència (ICP) i en les sortides dels conductors, les intensitats de 
les tres (3) fases i el neutre. 
 
3.9.5. Amidament d’aïllament 
 
 Es realitzaran entre neutre i terra, així com entre neutre i fases, essent 
complimentat lo establert en la Instrucció MIBT-017 i en el full d'interpretació nº 10, de 6 
de Juny de 1975, del Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
3.9.6. Amidament de terres 
 
 S'executarà entre línies d'enllaç elèctrodes de cada bàcul (piques) i preses de 
terra en els bàculs, amb terra. 
 
3.9.7. Amidament del factor de potència 
 
 Mitjançant la lectura de consums entre els comptadors d'energia elèctrica activa i 
reactiva, obtenint-se el cos j o factor de potència. 
 
3.9.8. Comprovació de les proteccions 
 
 Es comprovaran les proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits ubicats en els 
centres de comandament i mida per les escomeses i els diversos circuits d'alimentació, i 
també els fusibles, situats en les caixes de protecció de línies en els bàculs. 
 
3.9.9.  Comprovació de les connexions 
 
 Es comprovaran un percentatge suficient de connexions, a judici del Director. 
 
3.9.10.  Autorització i posta en serveis de les ins tal·lacions  
 
 El contractista presentarà el projecte de les instal·lacions d'enllumenat públic a 
l'Organisme pertinent del Ministeri d'Indústria per obtenir la seva aprovació prèvia. Així 
mateix, un cop realitzada la instal·lació i contrastat el seu correcte funcionament, el 
Contractista obtindrà de l'Autoritat competent l'autorització de posta en servei de la 
instal·lació. 
 
 El Contractista, així mateix, es responsabilitzarà de la tramitació dels documents 
necessaris a l'empresa subministradora d'energia elèctrica, per l'obtenció de les 
escomeses elèctriques. 
 
3.10. Urbanització 
 
3.10.1.  Vorades de pedra natural o prefabricades d e formigó 
 
Definició  
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 Formació de vorada amb peces de pedra o de formigó prefabricat col·locades 
sobre una base de formigó, prèvia excavació de la rasa de fonamentació. 
 
L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
 

- Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas 
- Col·locació de la base de formigó 
- Subministrament de les peces de la vorada 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
Condicions generals 
 
 La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
D.F. El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. El trajecte que ha de recórrer la 
maquinària de transport de terres ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
 La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments 
ni d'altres defectes. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha  
de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han de ser 
<= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 
Si es col·loca sobre una esplanada, aquesta ha d'estar compactada. 
 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
Base de formigó 
 
Amplària de la base de formigó :gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó :4 cm 
 
Condicions del procés d’execució 
 
  S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
 
 S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació 
de les màquines d'excavació pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la D.F. No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
 Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. Durant el 
transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
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Col·locació sobre base de formigó 
 
 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant 
prevista. 
 
 L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. Per a realitzar junts de formigonat no 
previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F. 
 
 Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència  prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.10.2.  Rigoles de peces de morter de ciment 
 
Definició  
 
 Formació de rigola amb peces prefabricades de morter de ciment blanc, 
col·locades a truc de maceta amb morter sobre una base de formigó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 
- Col·locació de la base de formigó 
- Aportació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment 
- Neteja de la rigola acabada 
 
Condicions generals 
 
 Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. Les peces han de 
formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a tocar i 
correctament alineades. S'han d'ajustar al traçat previst. 
 
 La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
 Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb 
beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
 
Condicions del procés d’execució 
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 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants 
previstes. S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
Base de formigó 
 
 L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
 
 Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la D.F. 
 
 Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 
3 dies. 
 
 
3.10.3. Paviments de panot i peces prefabricades 
 
Definició  
 
 Paviments de voreres formats amb peces prefabricades de morter de ciment, 
col·locades sobre base de formigó (i eventualment suport de sorra), amb estesa de sorra-
ciment, o a truc de maceta amb morter. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació de la base de formigó, si es el cas. 
- Col·locació de la capa de sorra, o sorra-ciment, si és el cas, o morter sec o pastat 
depenent de la peça. 
- Col·locació de les peces del paviment. 
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment i/o sorra fina 0/2 
- Rentat de l'excés de beurada, i7o sorra. 

 
Condicions generals 
 
 El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. Els acords del paviment han de quedar fets contra 
les voreres o els murets. 
 Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats 
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la 
base. Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
 
 El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la 
D.T. o, en el seu defecte, els indicats per la D.F. 
 
Pendent transversal >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) :3 cm. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig :± 10 mm 
- Nivell :± 10 mm 
- Planor :± 4 mm/2 m 
- Alineació de la filada :± 3 mm/2 m 

 
Condicions del procés d’execució 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
 Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. S'han de col·locar 
començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada. 
 
 No s'ha de trepitjar després d’haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h 
a l'hivern. 
 
Base de formigó 
 
 L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
 
 Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la D.F. 
 
 Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de durar, com a mínim, 
de 3 dies. 

 
3.11. Equips mecànics 
 
3.11.1.  Vàlvules 
 
A taller 
 
 La Contracta haurà d’avisar amb suficient antelació el lloc i data en que es 
procedirà a la neteja de superfícies metàl·liques i glavanitzat. Per a facilitar la inspecció, 
la Contracta programarà tals treballs per aconseguir el major lot d’equips i elements 
metàl·lics sobre els que poder realitzar la inspecció. 
 
   Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fi de comprovar el 
grau exigit en aquest PPT així com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., el temps que 
transcorre entre la neteja i l’aplicació de la protecció. 
 
   Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitarà documentació del 
procés a seguir, comunicant a la Direcció de les Obres amb la suficient antelació, lloc i 
data en que es procedirà al galvanitzat per a la isnpecció dels tallers. 
 
 
Muntatge 
 
   Es realitzaran controls per a comprovar el correcte muntatge segons els plànols 
de detall aprovats i el correcte accionament de l’òrgan de tancament. 
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Proves de funcionament 
 
Es realitzaran els següents controls: 
 

Prova hidràulica; ISO 5208/din 3230 
- Prova d’estanqueïtat:    1.1xPN 
- Prova de la pressió (del cos):  1,5xPN 

 
 
3.11.2. Motors 
 
A taller 
 
Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 
 
- Assaig de curt circuit. 
- Assaig de buti. 
- Assaig d’escalfament. 
- Rendiment a 2/4; ¾ i 4/4 de plena càrrega. 
- Factor de potència, en el seu cas, a 2/4, ¾ i 4/4 de plena càrrega. 
- Pèrdues globals. 
- Parell màxim. 
- Parell inicial. 
 
Muntatge 
 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Comprovació de l’ancoratge a la bancada de cimentació 
- Alineacions 
- Acoblaments 
 
Proves de funcionament 
 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Sentit de gir. 
- Vibracions. 
- Escalfament. 
- Consums. 
 
 
3.11.3.  Bombes 
 
A taller 
 
   La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials usats a la 
fabricació. 
 
Els assaigs mínims a efectuar seran els següents: 
 
- Corba d’alçada-cabals. 



1.PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -122- 

- Per al punt de funcionament i alçada manomètrica nominals: cabal, revolució, 
potència a l’eix, rendiment i temperatura. 

 
Muntatge 
 
Es realitzaran els següents controls: 
- Alineacions respecte l’eix. 
- Comprovació de l’ancoratge al tub on s’allotgen. 
- Acoblaments. 
 
Proves de funcionament 
 
Es realitzaran els següents controls: 
 
- Sentit del gir. 
- Cabals. 
- Revolucions. 
- Potència absorbida. 
- Alçada manomètrica en funcionament. 
- Sobrepressió màxima i depressió mínima durant el cop d’ariet ocasionat per falta de 

corrent elèctric. 
 
3.11.4. Instal·lacions elèctriques 
 
   Les proves mínimes a que es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la 
comprovació de l’aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica als mateixos. 
 
   L’aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohms, 
degudament connectat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat netejat de brutícia 
i greix, i la prova es considerarà satisfactòria sempre que la resistència de l’aïllament 
obtinguda sigui més gran de 0,25 megaohms per a circuits a 220 V. O de 0,38 
megaohms per a circuits a 380 V. 
 
   La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic a la totalitat 
dels circuits de cada quadre elèctric a controlar. 
 
   La rigidesa dielèctrica haurà d’ésser així mateix controlada a tots i cada un dels 
circuits compresos els quadres de maniobra i control, mitjançant dispositius pertinents. 
En cas de detectar-se alguna anomalia en algun dels circuits generals, haurà de repetir-
se l’assaig per a circuits parcials, fins a detectar el circuit detectat i procedir a la seva 
reparació. 
 
Caiguda de tensió 
 
   Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeix del cinc per cent (5%) de 
la tensió nominal en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) en cap 
punt de la instal·lació d’enllumenat. 
 
Amidament del factor de potència 
 
   Un cop posada en servei la instal·lació d’enllumenat, es procedirà a comprovar 
la seva eficàcia de la correcció del cos mitjançant l’amidament del factor de potència de 
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la instal·lació. Tallada l’alimentació de les altres línies i amb l’enllumenat general, aquest 
factor haurà d’ésser superior a 0,82. 
 
Prova de la posta a terra de la instal·lació 
 
   Es farà l’amidament de la resistència a terra de la instal·lació. El valor obtingut 
haurà de ser inferior al projectat. (R.E.B.T. Instrucció MI BT 039). 
 
Comprovació de l’autonomia de l’enllumenat d’emergència i senyalització 
 
  Es comprovarà l’encesa automàtica de l’enllumenat autònom al quedar sense 
tensió el subministrament elèctric desconnectant l’interruptor general. 
 
La durada d’aquest subministrament serà superior a una hora (R.E.B.T. MI 025). 
 
Proves i assaigs d’altres equips i instal·lacions 
 
  Les proves i assaigs d’instal·lacions i equips no inclosos en aquest PPT, seran les 
que s’especifiquen a les Normes, Reglaments i Instruccions que els sigui d’ampliació. 

4. AMIDAMENTS I ABONAMENT 
 
4.1. Moviment de terres 
 
4.1.1. Treballs preliminars 
 
4.1.1.1. Aclariment i esbrossada. 
 
 L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també 
l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels 
productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 
abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.2. Enderrocs i demolicions. 
 
 L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, 
inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per 
metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i 
les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas 
d'enderroc de massissos. 
 
 En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 
realment executats. 
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 No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o 
abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
 L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 
preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.3. Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
 Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. 
 
 
4.1.2.  Excavacions 
 
4.1.2.1. Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
 L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda 
dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments 
d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la 
sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l’ intersecció de les cares laterals 
amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt 
a realitzar, amb el terreny natural. 
 
 El volum realment excavat pels talussos i sobre amples reals executats, es 
considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, 
essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
 Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 
l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
 En el preu corresponent s’inclou el transport de productes sobrants a l’abocador o 
lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al 
llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. No s’inclou l’apuntalament i estrebada i els esgotaments 
necessaris, que seran d’abonament apart. 
  
 Els preus no diferencien la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 
la voladura. Si que consideren la possibilitat de la necessitat d’executar l’excavació amb o 
sense apuntalament de la rasa. Els preus a aplicar seran els ofertats per l’empresa 
adjudicatària a la licitació considerat els preus “a risc i ventura”, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
 L’excavació en rases i pous s’abonaran segons els preus unitaris establerts al 
Quadre de preus. 
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 L’esgotament de rasa excavada inclou totes les operacions necessàries perquè 
les aigües aparegudes durant l’execució de la partida i no evacuables per gravetat, ho 
siguin de la forma i condicions adients fins a desguassar en una llera natural, col·lector 
existent o instal·lació amb capacitat suficient pel cabal aportat. 
 
 En el cas de situació amb alt nivell freàtic, s’aconsella la utilització de “well point”, 
per evitar el sifonament. 
 
S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 
 
 L’entibació correspon a les obres provisionals de sosteniment de rases o pous 
que permeten continuar l’obra realitzada mitjançant plafons d’acer combinables. 
 
 S’executarà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòls 
travessats. 
 
 Precedirà l’excavació en una longitud suficient perquè no es vegi obstaculitzada la 
col·locació del col·lector, i no es retirarà fins a l’acabament del tram i sempre amb 
l’autorització prèvia de l’Enginyer Encarregat. 
 
 S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus, és a dir, per cada 
cara de plafó. 
 
4.1.2.2. Cales per a la localització de serveis 
 
 Aquesta unitat s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats mesurats 
en una amplada marcada per les característiques del servei, en una longitud d’1,00 m i 
en una profunditat necessària per a la localització del servei o aquelles que indiqui la 
Direcció d’Obra. 
 
 Les Cales per a localització de serveis s’abonaran segons el preu unitari 
establert en el Quadre de Preus. 
4.1.2.3. Excavació per al descobriment i localització de serveis 
 
 L’excavació per a la localització i descobriment de serveis es mesurarà per metres 
cúbics (m3) obtinguts en l’excavació de rases contínues amb mitjans manuals i mecànics i 
mesurats trobant el volum del prisma de cares laterals verticals i la base ubicada a 0,30 
m de profunditat per sobre de la claveguera i a 0,30 m per sobre de la canonada més el 
diàmetre en el cas d’aigua potable. 
L’abonament d’excavació per descobriment i localització de serveis s’abonarà segons el 
preu corresponent establert al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.  Terraplens i rebliments 
 
4.1.3.1. Rebliments localitzats. 
 
 Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 
deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 
 
 L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
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4.2. Drenatge 
 
4.2.1. Tubs, pericons i buneres 
 
4.2.1.1. Pericons i pous 
 
 Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de 
fondària segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, 
fàbrica de maó i formigó H-200 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i 
desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de 
gat.   
 
Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
 L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu 
corresponent que figura en el Quadre de preus. 
 
4.2.1.2. Caixes per a embornals. 
 
 Les caixes per a embornals es mesuraran d’acord amb l’uniat mesurada segons 
les especificacions de la Documentació Tècnica. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 
 
 
4.2.1.3. Tubs de col·lectors 
 
 Els tubs de col·lectors es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 
registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el 
tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
 Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat 
d'obra, excepte l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 
 
4.2.1.4. Calaixos prefabricats de formigó 
 
 Els calaixos prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals (m) de 
longitud de galeria.  
 
 El preu inclou: l’adquisició, càrrega i transport a l’obra, acopi, hissat i muntatge, 
qualsevol que sigui el procediment  utilitzat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i 
materials auxiliars necessaris per la correcta posta en obra. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
4.3. Afermats 
 
4.3.1. Capes granulars 
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4.3.1.1. Tot-u natural. 
 
 El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
 No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de 
la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.1.2. Tot-u artificial. 
 
 El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de 
la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.2.  Mescles bituminoses 
4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent. 
 
 La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà 
per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  
menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i 
per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, 
un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran 
inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
 El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la 
densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva 
part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
 La fabricació i posta en obra de les mescles bituminoses discontinues en calent 
s’abonarà segons el preu establert al Quadre de Preus. 
 
 
4.3.3. Regs i tractaments superficials 
 
4.3.3.1. Regs d'imprimació 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.2. Regs d'adherència 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
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4.3.4. Paviments de formigó vibrat 
 
 Aquesta unitat es mesurarà per m3 de volum realment executat, mesurada 
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. No és d'abonament en aquesta 
unitat d'obra el reg de curat. 
 
 Queda inclòs dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació 
de la superfície existent, així com els junts de retracció i constructius necessaris. 
 
 
4.4. Estructures de formigó 
 
4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat 
4.4.1.1. Armadures passives 
 
 Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren 
als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 
catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per 
cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
 
 Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
 L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 
objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 
 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
 
4.4.2. Formigons 
 
4.4.2.1. Formigó en massa o armat 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
 
-  El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 

 
-  El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament 
independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

 
-  Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als 

preus existents als Quadres de preus. 
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Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la 
seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins 
i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
 
4.4.3. Elements auxiliars 
 
4.4.3.1. Encofrats i motlles 
 
 Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de 
preus. 
 
 Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 
especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou 
la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, 
maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes 
aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
4.4.3.2. Cindris 
 
 A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es 
mesurarà el volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri 
que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura 
a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
 
4.5. Senyalització i abalisament 
 
4.5.1. Marques vials 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
-  Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per 

metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
 
-  Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats 
en obra. 

-  Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i 
"STOP", es mesuraran i abonaran per (u) unitats pintades en obra. 

 
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
 
4.5.2.  Senyalització vertical 
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A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
-  Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 

inclou els elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents 
fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus 
corresponents. 

 
-  Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col.locats en obra. Aquest preu 

inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els 
pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran 
 per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

 
-  Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), 

inclosos l'excavació i els fonaments, col.locats en obra. 
 
-  Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per 
unitat (U) de cartell complert col.locat en obra. 

 
 
4.6. Enllumenat 
 
4.6.1. Elements unitaris 
 
S’abonaran per unitats construïdes en obra. 
 
L’escomesa s’abonarà segons el preus corresponent del Quadre de Preus que inclou: 
 
- L’obra civil, canalitzacions, cablejat, drets de companyia i la corresponent legalització. 
 
El subministrament i col·locació del quadre elèctric s’abonarà per unitat totalment 
construïda d’acord al preu corresponent del Quadre de Preus. 
 
- Subministrament i col·locació de quadre elèctric de protecció, distribució i 

compostatge d’armari estanc, equips elèctrics i programador astronòmic, inclòs els 
fonaments i amb dimensions i acabats segons els plànols. 

 
 
4.6.2. Canalitzacions 
 
Les canalitzacions s’abonaran per metre lineal (m) construït en obra. 
 
 Els preus corresponents del Quadre de Preus comprenen l’excavació de les rases 
amb mitjans mecànics, el tub o tubs de PVC i la seva col·locació sobre el llit de sorra i la 
protecció amb dau de formigó quan es tracta de creuament de vials. 
 
 
4.6.3. Cables per a xarxa de distribució 
 
 S’amidaran i s’abonaran per metres realment instal·lats. El preu inclourà a més 
les connexions en les caixes de protecció de les lluminàries i els empalmaments 
corresponents. 
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 Els bàculs i columnes s’abonaran segons els respectius preus corresponents del 
Quadre de Preus que inclouen a més de la pròpia unitat, la pletina de base i porta i també 
la fonamentació de formigó HM-15. 
 
 Les llumeneres s’abonaran segons preu corresponent del Quadre de Preus que 
inclou la pròpia llumenera, el seu subministre i col·locació, els equips i el cablejat 
necessari per a la seva instal·lació. 
 
 
4.7. Urbanització 
 
4.7.1.  Vorades de pedra natural o prefabricades de  formigó 
 
 Les vorades de pedra natural o prefabricades de formigó es mesuraran per m de 
llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 No seran d’abonament independent l’excavació, l’encofrat, ni el formigó de la 
base, per considerar-se inclosos dins d’aquesta unitat d’obra. 
 
 
4.7.2. Rigoles de peces de morter de ciment 
 
 Les rigoles de peces de morter de ciment es mesuraran per m de llargària 
amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.7.3. Paviments de panot 
 
 Aquesta partida es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, 
d'acord amb els criteris següents: 
 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim :No es dedueixen 
 
- Forats de més d'1,00 m2 : Es dedueix el 100% 

 
 Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
 
Barcelona,  Juny 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Alba Rañé Mancha 
AUTORA DEL PROJECTE 

 



 

 

 
2. PLEC D’ENLLUMENAT  

 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

   
 

ÍNDEX 
1. CONDICIONS GENERALS ................................................................................ 132 

1.1. Objecte del Plec ................................................................................... 132 

1.2. Reglaments i Normes ........................................................................... 132 

1.3. Descripció de les obres que comprèn ................................................... 133 

1.4. Autoritat del tècnic director de l'obra i Inspecció facultativa .................. 133 

1.5. Programa de Treball ............................................................................. 134 

1.6. Replantejament de les obres ................................................................ 135 

1.7. Inici i seguiment de les obres ............................................................... 135 

1.8. Llibre d'Obra ......................................................................................... 135 

1.9. Termini d'execució................................................................................ 135 

1.10. Plànols de detalls de les obres ............................................................. 135 

1.11. Variacions ............................................................................................ 135 

1.12. Contradiccions i omissions del projecte ................................................ 135 

1.13. Permisos i Llicències ............................................................................ 136 

1.14. Senyalització de les obres .................................................................... 136 

1.15. Precaució contra incendis .................................................................... 136 

1.16. Responsabilitat del Contractista durant l'execució de les obres ............ 136 

1.17. Conservació de l'entorn urbà ................................................................ 137 

1.18. Neteja final de les obres ....................................................................... 137 

1.19. Recepció provisional ............................................................................ 137 

1.20. Retencions ........................................................................................... 138 

1.21. Termini de Garantia .............................................................................. 138 

1.22. Recepció definitiva ............................................................................... 138 

1.23. Altres condicions .................................................................................. 138 

2. CONDICIONS DELS MATERIALS ..................................................................... 138 

2.1. Control previ dels materials .................................................................. 138 

2.1.1. Condicions generals dels materials de l'obra civil ........................ 139 

2.1.2. Condicions generals dels materials d'enllumenat públic .............. 139 

2.1.3. Normalització .............................................................................. 141 

2.2. Condicions específiques dels materials d'obra civil .............................. 141 

2.2.1. Formigons hidràulics ................................................................... 141 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

   
 

2.2.2. Morters de ciment ....................................................................... 142 

2.2.3. Totxos massissos ........................................................................ 142 

2.2.4. Sorra ........................................................................................... 143 

2.2.5. Materials per al farciment de les rases ........................................ 144 

2.2.6. Acer ordinari a emprar en armadures .......................................... 144 

2.2.7. Encofrats ..................................................................................... 144 

2.3. Condicions específiques dels materials d'enllumenat ........................... 145 

2.3.1. Perns d'ancoratge ....................................................................... 145 

2.3.2. Tapes i marcs per a arquetes ...................................................... 146 

2.3.3. Tubulars per canalització............................................................. 146 

2.3.4. Maons, totxos i peces ceràmiques .............................................. 146 

2.3.5. Conductors .................................................................................. 147 

2.3.6. Portalàmpades ............................................................................ 148 

2.3.7. Automatismes d'encesa .............................................................. 148 

2.3.8. Caixa de maniobra ...................................................................... 149 

2.3.9. Suports ........................................................................................ 152 

2.3.10. Lluminàries .................................................................................. 158 

2.3.11. Equips làmpades de descàrrega ................................................. 167 

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................. 177 

3.1. Condicions específiques de l'obra civil ................................................. 177 

3.1.1. Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passejos . 177 

3.1.2. Reposició de paviment en calçada .............................................. 178 

3.1.3. Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra 
Barcina. 178 

3.1.4. Arquetes de registre .................................................................... 179 

3.1.5. Fonamentació ............................................................................. 180 

3.2. Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques ................... 182 

3.2.1. Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.......... 182 

3.2.2. Línies aèries amb cables aïllats i segur incorporat ...................... 183 

3.2.3. Estesa de cables subterranis ...................................................... 184 

3.2.4. Línia equipotencial de terra ......................................................... 185 

3.3. Condicions específiques de les instal·lacions ....................................... 185 

3.3.1. Preses de terres independents .................................................... 185 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

   
 

3.3.2. Empalmaments i connexions ....................................................... 186 

3.3.3. Instal lació de pals o bàculs d'acer, muntatge i orientació de les 
lluminàries i pintat ..................................................................................... 186 

3.3.4. Fixació de braços ........................................................................ 187 

3.3.5. Instal·lació de Pilarets metàl·lics ................................................. 188 

3.3.6. Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó ............................. 188 

3.3.7. Instal lació interior ....................................................................... 188 

3.3.8. Instal lació d'equips en les lluminàries ......................................... 190 

3.3.9. Instal lació elèctrica de braços sobre façana ............................... 190 

3.3.10. Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica .......................................... 191 

4. DIMENSIONS MÀXIMES ................................................................................... 191 

4.1. Balast ................................................................................................... 191 

4.2. Dimensions màximes del conjunt, muntat sobre un tauler, de l’equip 
complert ........................................................................................................ 192 

 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -132- 
 

1. CONDICIONS GENERALS  

1.1. Objecte del Plec 
 
 Aquest document es refereix a les condicions que han de complir les unitats 
d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de les obres d'instal·lació 
d'Enllumenat Públic. 
 
 Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties 
suficients del bon funcionament de tots els elements integrants a les instal·lacions de 
Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i durada, tant dels 
components dels projectes com de les xarxes d'alimentació de energia elèctrica, 
corresponents a aquests, admetent per als esmentats elements, l'ús considerat normal 
en aquest tipus d'instal·lacions.  
 
 També s'indiquen en els presents plecs els assaigs que, en la recepció dels 
aparells i dispositius auxiliars d'aquests, podran ser efectuats per la Direcció 
Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que haurà d'efectuar aquests.  
 
 Tots els elements, aparells, components, etc, hauran de ser acompanyats, en 
cas que la Direcció Facultativa així ho exigeixi, dels corresponents certificats, redactats 
pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'ha d'indicar 
la marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions 
geomètriques, proves a les quals han d'estar sotmesos i es consideren com a 
representatives dels mateixos. 
 
 Es presentaran així mateix els certificats emesos per laboratoris oficials si 
hagués i els de Normalització que siguin exigibles oficialment.  
 
 Totes les proves que s'hagin de fer dels materials segons el parer de la direcció 
facultativa, seran realitzades en laboratori homologat.  

1.2. Reglaments i Normes 
 
 Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de 
projectes, realització de les obres i assaigs dels elements integrants de les 
instal·lacions d'enllumenat públic seran els següents: 
  
• Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió (Decret 2413/73 de 20 de setembre. BOE 
núm. 242, de 9 d'octubre de 1973) i Instruccions Complementàries. 
• Reglament de Verificacions i Regularitat del Subministrament d'Energia Decret de 12 
de març de 1954 (BOE de 1954.10.15).  
• Ordre de 14 maig 1987 D.O.G. n º 851  
• Decret 351/1987 de 23 de novembre D.O.G. n º 932  
• Normes UNE.  
• Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació n º 12  
• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric  
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre (especificacions tècniques de bàculs i 
columnes) 
• Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball. 
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1.3. Descripció de les obres que comprèn  
 
 Les obres objecte d'aquest Plec de Condicions són les que es descriuen a 
continuació. 
 
A) Instal lació i muntatge dels punts de llum. 
 
 Comprèn la instal lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips 
elèctrics necessaris, com ara llums, reactàncies, condensadors i altres accessoris que 
siguin necessaris per al seu correcte funcionament, així com les obres de fàbrica i 
formigó necessàries per a la seva sustentació. 
 
B) Xarxa de distribució  
 
 En les xarxes de distribució, s'inclou l'estesa dels cables de subministrament en 
rases o tubulars preparats a aquest efecte en els casos d'alimentació subterrània, i 
l'estesa i col·locació de les parts que han de situar-se en l'exterior i de forma aèria, 
incloent els dispositius i accessoris necessaris per garantir un perfecte aïllament, així 
com les connexions i suports corresponents.  
 
C) Escomeses i Quadres de Control  
 
 Comprèn totes les caixes o armaris que es preveuen per garantir una fàcil 
maniobra d'encesa i apagat, així com la necessària protecció dels elements elèctrics 
de la xarxa i els de seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de 
lluminàries o suports d'equips de mesura i mesura.  
 
D) Prova de posada a punt de la instal lació  
 
 Comprèn el conjunt de proves necessàries per a la comprovació de les 
instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la 
posada a punt del sistema d'enllumenat.  
 

1.4. Autoritat del tècnic director de l'obra i Insp ecció facultativa 
 
 L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb 
capacitat legal al respecte. 
 
 La inspecció facultativa, a més de les seves funcions d'inspecció general, tindrà 
especialment les següents:  
 
• Facilitar al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva 
execució. 
 
• Cal verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del 
contracte, desenvolupament seguint el contingut del projecte, sistema general de 
treball, etapes o terminis del programa d'execució, personal empleat i la seva 
competència tècnica i pràctica. 
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• Comprovar els abassegaments de material, les seves característiques i estat i la seva 
adequació al curs de les obres, determinar les anàlisis que estimi procedents i rebutjar 
els materials inadequats o imperfectes. 
 
• Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament 
parcial de l'obra per un termini no superior a vuit dies o proposar un termini major quan 
ho aconsellin circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner 
de la Ciutat, naturalesa diferent la prevista de les unitats d'obres a realitzar o 
circumstàncies meteorològiques. 
 
• Decidir la senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del 
Contractista. 
 
• Comprovar la fonamentació atenent a la naturalesa del terreny.  
 
• Proposar les modificacions del projecte, durant la seva execució. 
 
• Autoritzar la utilització de materials i mà d'obra especials que facilitin el treball, sense 
reducció de la qualitat. 
 
• Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i 
dades del fabricant. 
 
• Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el 
projecte, oferta del contractista o acord d'adjudicació. 
 
• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a això el 
Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 
 
• Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa en el 
document del contracte. 
 
• Participar en les recepcions provisionals i definitives, redactar la liquidació de l'obra, 
d'acord amb les normes establertes. 
 
• El Contractista està obligat a col·laborar amb la inspecció facultativa per a la 
formalització de les seves funcions. 
 

1.5. Programa de Treball 
 
 Abans de l'inici de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de 
finalització de les diferents unitats d'obra.  
 
 Aquest pla, un cop aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 
caràcter contractual.  
 
 El contractista presentarà així mateix una relació completa dels serveis i equips 
que es comprometi a realitzar en cadascuna de les etapes del Pla.  
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1.6. Replantejament de les obres 
 
 Abans d'iniciar l'execució de l'obra, es procedirà al seu replantejament sobre el 
terreny, realitzant una acta signada per ambdues parts, i durant l'execució es 
realitzaran els replantejaments parcials que interessin al Contractista o la Inspecció 
facultativa, uns i altres al seu càrrec, i amb la seva responsabilitat Tècnica i 
econòmica. 

1.7. Inici i seguiment de les obres  
 
 Després de signar per ambdues parts el contracte, el Contractista haurà de 
començar les obres dins del termini assenyalat.  
 
 Sent el temps un dels elements del contracte, el Contractista prosseguirà l'obra 
amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que assegurin la 
seva terminació no més tard que la data establerta a l'efecte, o la data a què s'hagi 
ampliat el temps estipulat per la finalització. 
 

1.8. Llibre d'Obra 
 
 Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades i romandrà en l'obra 
durant la seva execució. En ell, s'han d'anotar totes les variacions i modificacions que 
sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra. 
 Quan les modificacions o variacions es detallen en croquis o plànols, aquests es 
dataran i signaran per ambdues parts a més d'indicar la pàgina i corresponent 
referència del llibre d'obra. 
 

1.9. Termini d'execució 
 
 El termini d'execució es fixarà en cada cas d'acord amb les característiques de 
cada obra i de la Memòria del Projecte. 
 

1.10.  Plànols de detalls de les obres  
 
 El Contractista presentarà tots els plànols o esquemes de detall que es consideri 
necessari per a l'execució de les obres contractades.  
 

1.11.  Variacions 
 
 S'entendran compreses en l'objecte del contracte les modificacions parcials o els 
complements d'obres o subministraments que la Direcció Facultativa determini o que al 
seu judici resultin necessàries per causa no prevista, dins dels límits autoritzats, 
mitjançant les rectificacions adequades o "reformes" de l' projecte.  
 

1.12. Contradiccions i omissions del projecte 
 
 El que s'esmenti en el Plec de condicions, encara que sigui omès en els plànols 
o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. En 
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cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu 
aquest últim document.  
 
 Les omissions en els Plànols i Plecs de condicions o les descripcions errònies 
dels detalls de l'obra que siguin indispensables per dur a terme l'esperit o intenció 
exposats en els Plànols i Plec de Condicions i que per ús i costum hauran de ser 
realitzades, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que per contra hauran de ser 
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plànols i Plec 
de Condicions.  
 

1.13. Permisos i Llicències  
 
 El Contractista haurà tenir al seu càrrec tots els permisos i llicències necessàries 
per a l'execució de les obres, ha d'executar la confecció de tots els documents 
(projecte, certificat i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal 
lació, davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.,  
 

1.14. Senyalització de les obres  
 
 Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com 
longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars de característiques 
aprovades per la Direcció Facultativa, de manera que tanquin totalment la zona de 
treball. Haurà de protegir-se de manera adequada qualsevol obstacle en voreres o 
calçades, per assegurar la circulació de vehicles i vianants, tal com munts 
d'escombraries, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, 
maquinària i altres elements. Quan sigui necessari, es col·locaran els discs indicadors 
reglamentaris, a més del que estableixen les ordenances aplicables. 
 

1.15. Precaució contra incendis 
 
 El Contractista s'haurà d'estar a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d'incendis. 
 

1.16. Responsabilitat del Contractista durant l'exe cució de les obres 
 
 El Contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient organització de les obres. 
 
 Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin 
derivar-se de materials o treballs incorrectes. 
 
 Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu 
càrrec, de manera immediata. 
 
 Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, al seu 
càrrec, adequadament. 
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 Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els 
danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable. 
 
 Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les obres, donant immediatament compte de les 
troballes a la direcció facultativa dels mateixos i posant-los sota la seva custòdia. 
 

1.17. Conservació de l'entorn urbà 
 
 El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar, per a l'execució del contracte, sobre 
l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres. 
 
 En aquest sentit, tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i altres elements 
que puguin ser danyats durant les obres, perquè siguin degudament protegides, 
evitant possibles destrosses que, de produir, seran restaurats, al seu càrrec. 
 

1.18. Neteja final de les obres 
 
 Un cop les obres no han finalitzat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis 
construïts amb caràcter temporal per al servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i els 
llocs del seu emplaçament restaurats de forma original. 
 
 Tot s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 
en condicions estètiques coherents amb el paisatge circumdant. 
 
 Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran 
objecte d'abonaments a part per a la seva realització. 
 

1.19. Recepció provisional 
 
 Acabades les obres i instal·lacions, i com a requisit previ a la seva recepció 
provisional, el Contractista presentarà certificats d'un laboratori oficial de:  
• Caigudes de tensió  
• Equilibri de càrregues 
• Mesura d'aïllament 
• Mesura de terres 
• Mesura de factor potència 
• Mesures luminotècnics 
• Comprovació de la separació entre punts de llum 
• Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits 
• Comprovació de les connexions 
• Verticalitat dels suports 
• Anivellació de punts de llum 
• Comprovació protecció contactes directes i indirectes 
• Comprovació dels interruptors diferencials 
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 En els casos especials, s'executaran les mesures de la fotometria de la 
lluminàries i enllumenats. Tot això sense perjudici de tots els assajos, comprovacions 
fotomètriques i proves de qualsevol classe que es considerin necessàries.  
 
 Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i els 
preceptuats en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les Instruccions 
Complementàries. 
 
 Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà de exercir les 
operacions necessàries per a que les instal·lacions es trobin en perfectes condicions. 
 
 Esmenades totes les deficiències, es programarà visita d'inspecció a les 
instal·lacions de Enllumenat Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que 
acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les 
instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat en una còpia de Acta de Recepció 
Provisional de les Instal·lacions. 
 

1.20. Retencions 
 
 A totes les certificacions d'obra, se'ls podrà descomptar fins a un deu per cent en 
concepte de retenció, liquidant aquestes quantitats un cop transcorregut el termini de 
garantia i efectuada la Recepció definitiva. 
 

1.21. Termini de Garantia 
 
 El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un 
any, durant el qual el Contractista estarà obligat a conservar la instal lació en perfectes 
condicions de funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats 
o trencats. 
 
 

1.22. Recepció definitiva 
 
 Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva 
de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots 
els seus elements integrants. Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions 
definides per la Recepció Provisional, comprovant els resultats.  
 

1.23. Altres condicions 
 
 S'han de complir totes les disposicions de tipus legal referents a la remuneració i 
protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, assegurances socials i de qualsevol altre 
ordre que siguin aplicables a les obres que es vagin a executar. 

2.  CONDICIONS DELS MATERIALS 

2.1. Control previ dels materials  
 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -139- 
 

 Tots els materials emprats, encara que no estiguin relacionats amb aquest Plec, 
hauran de ser de primera qualitat i, llevat d'indicació contrària, completament nous 
sense haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental. 
 
 Un cop adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal lació, el Contractista 
presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes, mostres, etc ..., que es 
relacionen en la recepció dels diferents materials. No es podran emprar materials 
sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa.  
 
 Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser 
rebutjats per la direcció facultativa després de ser col·lcats, si no compleixen les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i hauran de ser substituïts pel 
contractista per altres que compleixin amb les qualitats exigides.  
 
 Es realitzaran totes les anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la 
qualitat ordenades per la direcció facultativa, encara que aquestes no estiguin 
indicades en aquest Plec. 
 

2.1.1. Condicions generals dels materials de l'obra  civil  
 
 Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les 
especificacions que s'indiquen particularment per a cada un d'ells en els articles 
d'aquest Plec.  
 Independentment d'aquestes especificacions, el Director d'Obra està facultat per 
ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i necessàries per a la millor 
definició de les característiques dels materials emprats. 
 

2.1.2. Condicions generals dels materials d'enllume nat públic  
 
 Tots els materials emprats, encara que no estiguin relacionats en aquest Plec de 
Condicions, hauran de ser de qualitat i si pot ser models normalitzats per l’Ajuntament, 
o intercanviables amb models instal·lats anteriorment.  
 
 Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció facultativa, 
que s'executaran en els laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents 
materials a emprar el següent control previ: 
 
Llums:  
 
El Contractista presentarà, a petició de la Direcció Facultativa:  
 
• Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les 
característiques més importants i el flux lluminós i una mostra a presentar.  
 
• Carta de fabricant de làmpades amb les característiques que hauran de reunir les 
reactàncies que aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant no només la 
intensitat d'arrencada, la potència i corrents subministrades, la resistència a la humitat, 
la calor admissible, etc. sinó també les proves que s'hauran de realitzar per efectuar 
les comprovacions corresponents.  
 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -140- 
 

Reactàncies i condensadors: - Presentarà: 
 
• Catàlegs de caràcter tècnic indicant els tipus a utilitzar i una mostra.  
 
Quadre d'Enllumenat Públic. 
 
 El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unifilar del 
quadre d'enllumenat ressaltant els elements més importants: cèl·lula fotoelèctrica, 
interruptors automàtics, fusibles, etc., Adjuntant catàleg de caràcter tècnic d'aquests 
aparells amb indicació dels tipus a utilitzar. 
 
Cables 
 
 Informar per escrit a la direcció facultativa del nom del fabricant dels conductors, 
tensions de servei, seccions i enviament d'una mostra d'aquests. 
 
Suports.  
 
 Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos 
de la xapa i pes del suport amb la seva tolerància, dels diferents tipus a instal lar. 
 
 En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos 
inferiors als del projecte. A petició del Contractista, la Direcció Facultativa podrà 
canviar el tipus de suport, sempre que siguin d'una robustesa i estètica igual o superior 
a la projectada. 
 
Certificat de Normalització s / Reial Decret 26421/1985  
 
Lluminàries  
 
 Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a 
instal lar, serà necessària la presentació pel contractista a la direcció facultativa de:  
 
• Catàlegs en els que hauran de figurar dimensions i característiques.  
 
• Escrit del fabricant dels reflectors amb qualitat d'alumini, així com dels tractaments 
utilitzats en la seva fabricació.  
 
• Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).  
 
• Mostra dels diferents tipus que s'utilitzaran, per a la posterior assaig en laboratori.  
 
• Certificat del fabricant conforme està construïda s / NORMA UNE 20447.  
 
 En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel contractista no 
reuneixin, a judici de la direcció facultativa, suficient garantia i aquests materials siguin 
fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista la presentació d'una 
proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la 
Direcció Facultativa escollirà la més adequada.  
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2.1.3.  Normalització 
 
Tots els materials i instal·lacions utilitzats seran homologats, excepte en casos 
autoritzats per la Direcció Facultativa. 
 

2.2. Condicions específiques dels materials d'obra civil 

2.2.1. Formigons hidràulics 
 
Definició  

 
 Es defineixen com formigons hidràulics els materials formats per barreges de 
ciment, aigua, àrid fi i àrid gruixut i eventualment additius que, en forjar i endurir 
obtenen una notable resistència.  
 
Materials  
 
 Tots els materials emprats hauran de complir, a part de les condicions 
assenyalades en aquest Plec, la Instrucció EH-08, Instrucció de formigó estructural. 
Reial decret 2661/1998 de 11 desembre  
 
 
Tipus de formigons i dosificacions  
 
 Per al seu ús en les diferents classes d'obra i d'acord amb la resistència exigida 
als 28 dies de proveta cilíndrica de 15 cm de diàmetre i 30 cm d'altura, s'estableixen 
els dos tipus de formigó següent: 
 
• Formigó HM-25/P/II-a, per al formigó d'arquetes de registre, fonaments i reposició de 
paviment en calçada. 
 
Per a formigons fets en l'obra, la dosificació serà:  
336 kg. de ciment Portland PH50  
0'350 m3 de sorra  
0'817 m3 de grava  
0'190 m3 d'aigua  
 
• Formigó de ciment Portland de resistència característica 15 N / mm ², per al formigó 
de tubulars. 
 
Per a formigons fets en l'obra, la dosificació serà:  
239 kg. de ciment Portland PH50  
0'369 m3 de sorra  
0'852 m3 de grava  
0'190 m3 d'aigua  
 Aquests formigons podran ser executats en obra sempre que la seva execució 
sigui correcta i el volum d'obra a realitzar ho aconselli. Per volums d'obra igual o 
superior a 3 m³ de formigó, és preferible de centrals formigoneres.  
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2.2.2.  Morters de ciment  
 
Definició  
 
 Massa construïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun 
additiu per millorar les seves propietats, la utilització haurà d'haver estat prèviament 
aprovada per la direcció facultativa. 
 
Materials  
 
a)  Àrid fi. Es defineix com àrid fi a emprar en morters, al material granular compost 
per partícules dures i resistents, del qual passa pel tamís H4 ASTM un mínim del 90%.  
b)    Ciment. El mim emprat per a l'execució del formigó. 
c)   Aigua .. La mateixa emprada per a formigons.  
 
Tipus i dosificacions  
 
 Per al seu ús en les diferents classes d'obres, s'estableixen els següents tipus i 
dosificacions de morters de ciment Portland.  
 
MCP-2 per encofrats i arrebossats  
 
Dosificació per m3:  
0'883 d'àrid fi  
0'265 d'aigua  
600 kg. de ciment Portland  
 
MCP-5 per fàbrica de totxos i maçoneria ordinària  
 
Dosificació per m3:1'100 d'àrid fi  
0'255 d'aigua  
250 kg. de ciment Portland  
 
Fabricació del morter  
 
 La barreja es pot fer a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre una 
superfície impermeable.  
 
 El ciment i la sorra es barrejaran en sec, fins a aconseguir un producte homogeni 
de color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària perquè, un 
cop batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació. en obra.  
 
 Només es fabricarà el morter necessari per a la seva aplicació immediata, 
rebutjant tot el que hagi començat a endurir i el que no hagi estat emprat dins dels 
quaranta-cinc minuts (45 min.) Que segueixin al seu pastat.  
 

2.2.3.  Totxos massissos  
 
Definició  
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 Es defineixen com totxo massís dels totxos premsats d'argila cuita, en forma de 
paral·lelepípede rectangular, en els quals es permeten perforacions paral·leles a la 
aresta de menor longitud, de volum total no superior al 10% del total aparent, o 
rebaixat en el gruix, sempre que aquest es mantingui íntegre en la seva amplada 
mínima de 2 cm. d'una soga i dels dos moches, que l'àrea rebaixada sigui menor del 
40% del total i que el gruix mínim sigui menor que 1 / 3 del nominal.  
 
Condicions generals 
 
Hauran de complir les següents condicions: 
 
 Ser homogenis de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaç de suportar sense 
desperfectes una pressió de 200 kg / cm ². 
 
 Manca de tancaments, eflorescència, cremats, esquerdes, cavitats, plànols 
d'exfoliació i matèries estranyes, que puguin disminuir la seva resistència i durada. 
Donaran so clar al donar-los cops amb un martell i seran inalterables a l'aigua.  
 
Tindran suficient adherència als morters.  
 
 
Formes i dimensions  
 
 Els totxos massissos estaran perfectament modelats i presentaran arestes vives i 
cares planes, sense imperfeccions ni buits aparents.  
 
 Llevat de les especificacions en els plànols, les seves dimensions seran les 
següents:  
 
• Totxo massís (totxana)  
 
29 cm. de soga  
14 cm. de mocha  
5 cm de gruix  
 
• Totxo de soga  
 
29 cm de corda  
14 cm. de mocha  
4 cm. de gruix  
 S'acceptaran en més o menys de fins a 5 mm a la soga, de 4 mm a la mocha i 
només 2 mm al gruix, com a desviació màxima de la línia recta, s'admetrà en totes les 
arestes o diagonal superior a 11,5 cm la de 3 mm i de 2 mm en les inferiors.  
 
Absorció de l'aigua  
 
 La seva capacitat d'absorció serà inferior al 14% en pes, després d'un dia 
d'immersió.  
 

2.2.4.  Sorra 
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 S'ha de fer servir sorra de riu, que haurà de complir les mateixes condicions que 
les mateixes en general per àrids en l'article anterior.  
 
 La sorra tindrà menys del 5% de la mida inferior a 0,15 mm per als formigons 
impermeables, complint en l’ interval marcat per a aquests límits les condicions de 
composició granulomètriques determinades per l'àrid general.  
 
 La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, almenys durant 
cada jornada de treball, i el Contractista prendre les disposicions necessàries per 
aconseguir-ho, així com els mitjans per poder determinar en obra el seu valor d'una 
manera ràpida i eficient.  
 

2.2.5.  Materials per al farciment de les rases 
 
 Els materials a emprar seran sòls o materials locals trets de la mateixa excavació 
de la rasa, sempre que compleixin les condicions que a continuació es concretin.  
 
No podran emprar terres la densitat màxima en el Proctor Modificat major sigui de 1,85 
kg / dm ². No tindran elements majors de 10 cm de diàmetre, en quantitat superior a un 
15%.  
 
 La plasticitat de les terres haurà de complir les condicions següents:  
 

L <35 <límit líquid <LL <40 
i es complirà simultàniament  
 

IP> 15 IP> 0,6 (LL-9) 
 
 

2.2.6. Acer ordinari a emprar en armadures  
 

2.2.6.1. Barres per a formigó armat  
 
 Segons EHE-98, instrucció de formigó estructural, Reial Decret 2661/1998 d'onze 
de desembre.  
 
Acer tipus B400.S de límit elàstic superior a 400N/mm ².  
 

2.2.7. Encofrats  
 
 Element de fusta metàl·lic o material anàleg destinat a servir de motlle per a 
l'execució d'obres de formigó, morter o similar.  
 
Materials  
 
 Els encofrats seran de fusta, metàl·lics o de qualsevol altre material aprovat per la 
Inspecció Facultativa.  
 
Característiques generals  
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 Els encofrats, sigui quin sigui el material de què estiguin fets, hauran de reunir 
anàlogues condicions d'eficàcia. 
 
 Seran prou extensos per impedir pèrdues apreciables de beurada, donat la 
manera de compactació previst.  
 
 Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de proveir la 
resistència i rigidesa necessàries perquè, durant l'enduriment del formigó, no es 
produeixin esforços anòmals ni desplaçaments. 
 
 Les cares interiors dels encofrats hauran de ser tals que els parapets de formigó 
no presentin bombaments, ressaltats ni rebaixos.  
 
 En els encofrats de fusta, les juntes entre les diferents taules hauran de permetre 
l'entumiment de les taules, sense deixar escapar la lletada del ciment, durant el 
formigonat.  
 
 Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes aplicats a ells no 
tindran substàncies nocives per al formigó.  
 
Execució  
 
  Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar l'absorció de l'aigua de pastat del 
formigó. La Inspecció Facultativa podrà autoritzar l'ús de tipus i tècniques especials els 
resultats hagin estat sancionats per la pràctica.  
  A fi de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, podrà 
fer ús de desencofrat prenent les precaucions pertinents.  
 
Recepció  
 
  No s'autoritzaran els encofrats que presentin restes de pastades antigues en les 
seves cares interiors i es rebutjaran les peces de formigó que no presentin l'aspecte 
requerit.  
 

2.3. Condicions específiques dels materials d'enllu menat  

2.3.1. Perns d'ancoratge  
 
 Es construiran amb barra rodona d'acer amb una resistència a la tracció 
compresa entre 3.700 i 4.500 kg/cm2, allargament del 26% i límit elàstic de 2.400 
kg/cm2. Aquestes barres es roscar per un extrem amb rosca mètrica adequada en una 
longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblarà a 180 º amb radi de 
2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dues femelles i volanderes.  
 
 Seran admissibles per a determinats casos els tacs químics, sempre que s'aporti 
el certificat de la seva resistència a la tracció, que haurà de ser igual o superior a la del 
pern convencional.  
 
Dimensions normals:  
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a) 20 x 500 
b) 22 x 600 
c) 24 x 800 
d) 27 x 1000  
e) 27 x 1200 
 

2.3.2.  Tapes i marcs per a arquetes 
 

Construïdes de fosa dúctil, injecció d'alumini i PVC.  
 
 El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb la base inferior 
suficientment dimensionada per a millor repartiment de la càrrega.  
 Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 kg les situades a 
les voreres i passos de vianants i de 5.000 kg les situades a la calçada.  
 
Les dimensions i dibuixos hauran de ser els indicats en els plànols de Projecte.  
 
Les dimensions útils normalitzades són:  
a) 400 x 400 mm 
b) 600 x 600 mm. 
 

2.3.3.  Tubulars per canalització  
 
2.3.3.1. Tubs de fibrociment  
 
 Fabricat amb ciment Portland i fibra d'amiant per enrotllat continu de capes. 
Curat amb vapor d'aigua i conformat per injecció.  
 
 Sotmès un tub de 50 cm de longitud a la pressió de 2 kg / cm ², s'haurà d'obtenir 
una tensió unitària de ruptura no inferior a 225 kg/cm2. 
 
La màxima absorció admissible d'aigua serà del 25%.  
 
2.3.3.2. Tub de clorur de polivinil o polietilè  
 
 Podran ser llisos rígids o corrugats flexibles, construïts amb les esmentades 
resines sintètiques, i resistiran una pressió mínima de 4 Atm o amb doble capa, juntes 
d'estanquitat i maniguets d'unió. 
 
 Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Direcció 
Facultativa per al seu examen.  
 
Hauran de suportar com a mínim, sense cap deformació, la temperatura de 60 º C.  
 

2.3.4. Maons, totxos i peces ceràmiques  
 
De massa d'argila cuita. 
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 Tindran forma i mida regular, arestes vives i cares planes, i seran de color 
uniforme. Seran de massa homogènia, gra fi i marcaran de tepes, fissures, esquerdes i 
buits.  
 
 Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s'enfonsaran en 
l'afrontament ni seran geladors. Donaran sons metàl·lics en percussió. No seran fràgils 
i oferiran facilitats per al tall.  
Resistència mínima a la compressió: 200 kg / cm ²  
 
Absorció: submergits en aigua, el pes no ha d'augmentar més del 14%.  

2.3.5.  Conductors 
 
Procedència  
 
Seran subministrats per casa de reconeguda solvència en el mercat.  
 
Característiques i tipus  
 
 Tots els conductors, pel que fa a la qualitat i característiques del coure, emplenar 
les Normes UNE 21011 i 21064  
 
 Els conductors utilitzats per a la connexió i la instal lació interior en suports i 
caixes seran flexibles, cablejats, aïllats en PVC, dels tipus V-06 / 1 kV, VV-06 / 1 kV i 
RV-06 / 1 kV, de seccions 1 '5, 2'5 i 4 mm2 d'un o diversos conductors i segons 
normes UNE 21022. 
 
 Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran 
dels següents tipus segons els tipus de canalització.  
 
a) Canalització subterrània.  
 
 Tant si és directament enterrat, com si va protegit amb tub, tipus RFV-06 / 1 kV, 
de secció mínima 4 x 6 mm2 segons norma UNE 21029.  
 
b) Canalització aèria sobre façana amb grapes.  
 
 Únicament tipus RV-0'6 / 1 kV de secció mínima 4 x 4 mm2 segons norma UNE 
21029. 
 
c) Canalització aèria sobre suports.  
 
 Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06 / 1 kV, de 
secció mínima 4 x 6 mm2 segons norma UNE 21030.  
 
d) Safates. 
 
 En casos especials amb túnels i galeries de serveis, es podrà estendre el cable 
sobre safates que podran ser de material plàstic o metàl·lic. 
 
 En el cas de ser de material plàstic, hauran d'estar construïdes amb material 
aïllant, autoextingible i indeformable.  
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 Si és metàl·lica, haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal lació 
haurà de preveure sense connexió al circuit de posada a terra.  
 
 En ambdós casos, disposaran dels adequats orificis de ventilació i tots els 
elements i accessoris necessaris per a la posada a terra.  
 
 

2.3.6.  Portalàmpades 
 
 Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, una 
connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb dispositiu de seguretat per evitar que 
es afluixar el llum per vibració.  
 
Emplenar les Normes UNE 20397-76.  
 
Els casquets E-27 i E-40 presentaran rosques normalitzades.  
 

2.3.7.  Automatismes d'encesa  
 
Podran estar constituïts per: 
 
Cèl·lules fotoelèctriques. 
 
 Generalment estan compostos per cèl·lules fotoconductives, que tenen la 
propietat de disminuir la resistència en rebre la llum. L'aparell inclourà uns contactes 
que tanquin o obrin un circuit (interruptor), que haurà d'estar compensat contra els 
canvis de temperatura. La sensibilitat no variarà amb els canvis de temperatura. Es 
subministraran normalment ajustats per a una il·luminació d'uns 50 lux, incorporant 
dispositiu de regulació de la sensibilitat. 
 
 La tapa de material serà translúcida o transparent, inalterable a qualsevol 
condició meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat a prova de xocs i 
vibracions. Haurà d'estar protegida contra sobretensions.  
 
 El mecanisme incorporarà un dispositiu de retard de la maniobra regulable, fixant 
un retard aproximat de 30 segons, que impedirà la connexió o desconnexió en cas de 
variacions momentànies de llum.  
 
 Capacitat mínima d'encesa 1000 W amb làmpada d'incandescència. 
 
Programador Astronòmic  
 
 S'haurà d'ajustar a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona.  
 
Haurà de permetre l’avanç o el retard de l'hora d'encesa i apagat.  
 Estarà dotat de programador per l'encesa i l’apagat d'un segon circuit.  
 
 Estarà dotat d'una autonomia mínima de 100 h en cas de falta de 
subministrament elèctric.  
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La corba astronòmica ha de ser contínua dia a dia. 
 
 S'haurà de programar mitjançant un dispositiu extern a l'aparell, sense que 
aquest disposi de botonera de programació.  
 
2.3.7.1. Sistemes de Control Centralitzat  
 
 Estaran muntats en un armari de maniobra juntament amb els equips de mesura 
i protecció. 
 
 Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal lació amb 
independència del Sistema, segons MI BT 009.  
 
 Estaran protegits contra contactes directes.  
 
 El sistema de transmissió de dades podrà ser via cable, via ràdio o via telefònica.  
 
 Disposaran d'una consola que permeti l'activació de la instal lació, comprovació i 
modificació de dades, i visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la 
pròpia presa.  
 
 No es podran programar "in situ", directament per botonera o per altres mitjans 
que no sigui la consola indicada anteriorment.  
 
 Els sistemes de comunicacions seran compatibles amb el centre de control del 
promotor.  
 

2.3.8.  Caixa de maniobra 
 

a) Caixa per instal·lar sobre suport d'enllumenat  
 

 Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible 
i de doble aïllament amb tancaments mitjançant cargols de cap triangular i frontisses 
interiors de material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les tapes 
respecte a les caixes.  
 
 En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt, 
de calibratge segons els correspongui per a cada projecte.  
 Tots els elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent 
cargolada, que impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les caixes 
quedin obertes. Aquesta tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització dels 
mecanismes.  
 
 La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a 
l'entrada i sortida de cables segons norma UNE 20343. 
 Tots els elements de subjecció de la caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol 
material inoxidable, incloent-hi els cargols.  
 
Compliran les normes I.P. 547.  
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 Disposaran de airejadors que permeten el pas de l'aire, però no el de partícules i 
insectes. 
 
 A l'interior de la caixa, es fixarà, de forma permanent i degudament protegida, 
una taula amb les característiques dels elements instal·lats amb les seves 
corresponents calibrats i un esquema del quadre.  
 
 Sobre les bases dels fusibles, es retolarà el calibratge que correspongui en cada 
cas.  
 
Tots els materials elèctrics compliran amb la norma UNE que els correspongui:  
 
Per interruptors automàtics la 20103 i la 20347. P 
Per contactors la 20109.  
 
 Les dimensions dels mòduls on s'allotjarà l'aparellatge de protecció de línies 
serà:  
 
Per interruptors mòduls petits 270 x 270 x 171.  
Mida mòdul gran 540 x270 x 171.  
Dimensions totals 810 x 270 x 171.  
 
Armaris de Maniobra  
 
 Estaran construïts amb xapa de 3 mm de gruix, d'acer inoxidable i preparats per 
contenir al seu interior els equips de protecció i maniobra de les instal·lacions 
d'enllumenat públic, així com els equips de mesura d'energia.  
 
Podran ser dels següents tipus:  
 

a) Armari amb equip de comptatge en tarifes BO, 3.0 i 4.0.  
 
 Contindrà els comptadors d'activa i reactiva així com el rellotge de discriminació 
horària en el mòdul de Cia  
 
 El mòdul de l'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a 
un mínim de 6 sortides, estant preparat per a la connexió del sistema centralitzat 
d'encesa.  
 
 Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb 
airejadors per permetre una correcta ventilació i impedir la condensació.  
 La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui 
l'esmentada companyia, per permetre la lectura dels comptadors i reparació de les 
avaries de la seva responsabilitat.  
 
 La part d'abonat disposarà d'un pany tipus "JIS" amb clau, diferent de l'anterior, 
que indiqui la seu del promotor.  
 
 Disposarà d'elements per a la subjecció per al seu transport, que hauran de 
poder retirar un cop posat en el seu emplaçament definitiu. 
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 A la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiqui els 
calibres de les proteccions magnetotèrmiques utilitzades.  
 
 Així mateix disposarà d'un porta notes on es col·locaran els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir. 
 
 A la part exterior de la porta, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu 
instal.  
 
Potència màxima admissible 31,5 kW a 380 V i 20 kW a 220 V.  
 

b) Armari amb equip de comptatge per tarifa 2.0  
 

 Estarà construït amb els mateixos materials que l'armari anterior, a les 
dimensions de la part de la companyia més reduïdes, ja que només ha de allotjar la 
caixa general de protecció, el comptador d'energia activa i el rellotge de discriminació 
horària.  
 
La potència màxima admissible és de 15 kW.  
 

c) Armari sense equip de mesurament.  
 

 Únicament consta d'una sola porta per l'abonat, sent de les mateixes 
característiques que els anteriors.  
 
Dimensions 
 
a) altura: 1340 mm, amplada: 1270 mm, profunditat: 350 mm.  
b) altura: 1340 mm, amplada 1.000 mm, profunditat 350 mm.  
c) altura: 1340 mm, amplada: 640 mm, profunditat: 350 mm.  
 
2.3.8.1. Aparells per a la reducció de flux en capçalera 
 
 Estaran muntats en el interior de l'armari de maniobra juntament amb els equips 
de mesura i protecció.  
 
 Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal lació sense 
la intervenció del regulador. 
 
 S'haurà de poder connectar sense càrrega, sense que afecti els mecanismes de 
protecció.  
 
 Estarà protegit contra contactes directes. 
 
 Les tensions mínimes estaran regulades de manera que funcionin tots els llums 
sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.  
 
 En cas de defecte de tensió, quan es restableixi, arrencarà de forma normal 
passant a l'estat d'estalvi una vegada aquesta s'hagi estabilitzat.  
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2.3.9.  Suports  
 
2.3.9.1. Braços metàl·lics  
 
Característiques  
 
 Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm, d'acer DIN 2448, soldat a una 
placa de fixació, de 5 mm de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.  
 
A la placa de fixació, i pròxims als vèrtexs, s'han de practicar 4 forats de diàmetre 15 
mm per al pas de perns d'ancoratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm de 
diàmetre i 200 mm de longitud, roscats 50 mm per un extrem i doblegats per l'altre 
extrem, per a una millor subjecció a l'obra. Es poden utilitzar altres tipus de fixació, 
com perns amb resines, sistemes "Spit" o similars, etc, sempre que aquests siguin 
d'absoluta garantia. Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en 
el corresponent pla.  
 
Protecció contra corrosió  
 
 Tots els braços es instal·laran galvanitzats, en tota la seva longitud, mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98% 
de zinc pur en pes i s'ha d'obtenir un dipòsit mínim de 600 g / m² sobre la superfície. 
Aquesta característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran 
al que estableix la norma UNE 37501. 
 
Resistència a la corrosió  
 
 L'assaig s'ha de fer directament sobre la superfície del suport o bé sobre una 
mostra extreta del mateix. La superfície a assajar es desgreixatge amb cotó net. Quan 
l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixatge, s'introduiran durant deu 
minuts en una estufa a 100 º C.  
 
Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.  
 
 Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferrocianur 
potàssic i una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. Les mostres se 
submergiran en la barreja o s'aplicaran sobre la superfície del suport en el cas 
d'assajar aquest directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà 
la mostra mantenint vertical o retirant el paper. És admissible la presència de taques 
de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm i el seu nombre no serà superior a 2 per 
cm ².  
 
Resistència als esforços verticals  
 
 Haurà de resistir una càrrega com a mínim de 50 kg, més el pes de la lluminària, 
amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.  
 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 kg. 
 
Dimensions  
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Els voladissos normalitzats seran: 0,50, 1'00 i 1'50 amb una inclinació sobre 
l'horitzontal del 15%. 
 
2.3.9.2. Pilarets metàl·lic  
 
 Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm de 
gruix, proveït dels corresponents forats per perns per a la fixació del braç i per a la 
instal·lació de la línia d'alimentació si fos necessari. Es lliurarà galvanitzat, en tota la 
seva longitud, en bany calent de zinc.  
 
Protecció contra la corrosió  
 
 Tots els pilarets metàl·lics s’instal·laran galvanitzats en tota la seva longitud, 
mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim 
del 98% de zinc pur i cal obtenir un dipòsit mínim de 600 g / m² sobre la superfície. 
Aquesta característica i les adherències, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran 
al que estableix la norma UNE 37501.  
 
Resistència a la corrosió  
 
 L'assaig s'ha de fer directament sobre la superfície del Pilarets, o bé sobre 
mostra extreta del mateix. La superfície a assajar es desgreixar cura ia continuació es 
netejarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. Quan l'assaig es realitzi 
sobre mostres, després de desenganxar, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa 
a 100 º C.  
 
 Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es 
prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferrocianur potàssic i 
una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
 
 Les mostres se submergiran en la barreja o bé s'aplicaran amb paper porós, 
prèviament mullat en aquesta, sobre la superfície del Pilarets, en el cas d'assajar 
aquest directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra 
mantenint vertical o retirant el paper.  
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim de 1,5 mm. 
El nombre no ha de ser superior a 2 per cm ².  
 
Resistència mecànica  
 
 Un cop instal lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, 
haurà de resistir sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 kg 
aplicada sobre la lluminària.  
 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 kg aplicats amb el paràgraf anterior.  
 
Dimensions  
 
Les dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m de longitud.  
 
2.3.9.3. Pals de fusta  
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 En els suports de línies, s'han d'utilitzar principalment pals de fusta de castanyer 
i acàcia, entre les espècies frondoses i de pi roig, pi de pinassa, pi roig i avet, entre les 
espècies coníferes.  
 
 Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que eviti 
la seva putrefacció. Les espècies de creixement ràpid, com el pi insignis i el eucaliptus, 
no seran acceptables si no és en instal·lacions provisionals, per a una durada no 
superior a dos anys  
 
 La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, sana, degudament escorçada i 
seca, i no presentarà esquerdes longitudinals o radials, nusos viciosos, torçada 
excessiva ni indicis d'atac. L'extrem superior ha de tallar-se en con o falca per dificultar 
la penetració de l'aigua de pluja. El diàmetre mínim dels pals és de 11 cm a la part 
superior, en les espècies coníferes, valor que podrà reduir-se a 9 cm per el castanyer. 
Per a la fusta, en cas de no disposar de les seves característiques exactes, es pot 
adoptar com a mesura de càlcul una càrrega de ruptura de 500 kg / cm ² per a les 
coníferes i de 400 kg / cm ² per el castanyer, i cal tenir en compte la reducció , amb el 
temps, de la secció de la fusta en l'encastament. 
 
Mesurament i abonament  
 
S'han d'abonar per unitats, segons alçada.  
 
2.3.9.4. Antenes i columnes de gran alçada  
 
 Tots els suports que superin els 16 m d'alçada disposaran d'un dispositiu que 
permeti l'ascens i descens de les lluminàries per al seu manteniment.  
Les corones o parts relliscoses disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la 
seva posició de funcionament i d'un sistema de fre automàtic en cas de ruptura o 
fallada del sistema elevador.  
 
 El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i 
politges a l'interior de la columna, protegit contra contactes elèctrics directes i 
indirectes i dotat de dispositius de protecció contra sobreintensitats i curtcircuits. 
 
 Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva 
instal·lació s'ha de fer de manera que aquests no quedin enrotllats a l'interior de les 
columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil  
 
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.  
 
 Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 
cm d'altura de la rasant del paviment, un cop instal·lada la columna.  
 
 Disposarà, igual que la resta de suports, d'un agafador en un lloc accessible per 
al embornament del cable de presa de terra.  
 
 Es podrà admetre l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció 
facultativa, en funció de la distància entre columnes i les condicions de conservació 
així ho considerin convenient.  
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 Amb les columnes, es subministraran tots els elements per al seu funcionament, 
tant en condicions de servei com de manteniment i comprovació. 
 
2.3.9.5. Bàculs i columnes metàl·liques  
 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
 
 
Característiques  
 
 Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20% 
per a alçades fins a 5 mi del 12 al 14% per a alçades superiors.  
 
 El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, 
segons Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m, soldades 
seguint una generatriu, realitzant aquesta soldadura amb elèctrode continu i en 
atmosfera controlada . 
 
 No s'admetran soldadures transversals excepte en casos especials en què 
caldrà reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals, 
havent polir aquestes a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.  
 
 Duran soldats a la base una placa de fixació de forma quadrada amb una 
obertura central de 100 mm de diàmetre per al pas de cables i quatre forats de 
corredissa per al pas dels perns d'ancoratge. Aquesta placa haurà de ser reforçada 
per un anell i cartabons.  
 
 Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 
36011-75, roscats 100 mm en un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre de 
pern, i doblat en l'altre, per a un millor adherència al formigó, i inclouran el 
subministrament de dues femelles i volandera igual que els perns químics.  
 
 En els bàculs, la curvatura descriurà un arc de 75 º amb un radi de 1,50 m, 
portant a l'extrem superior, soldat per la seva part interior, a manera de maniguet 
d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal lar.  
 
En el fust i a l'altura de 500 mm de la placa base, s'efectuarà una obertura rectangular, 
d’angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols. A 100 mm per sobre 
d'aquesta, es practicarà una altra obertura de les mateixes dimensions. Les obertures 
disposaran d'un marc soldat amb soldadura contínua, constituït per un passamans de 
3 cm d'amplada i 3 mm de gruix.  
 
 En el cas que les lluminàries incorporin l'equip, els bàculs i columnes disposaran 
d'una sola tapa.  
 
 Per protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part 
superior de cada obertura portarà soldada una visera. 
 Per la part interior portarà soldats a l'altura del cantell superior de l'obertura de 
dalt, dos travessers per a la sustentació de l'equip i per sota de la porta inferior un 
agafador de planxa de ferro de 3 mm de gruix, amb forat central de 10 mm de diàmetre 
per a la connexió de presa de terra. Tots els suports hauran de portar el lloc visible una 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -156- 
 

placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració, per tal 
d'identificar. 
 
 Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 
2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors a les del 
material base.  
 
 La superfície exterior dels bàculs i columnes no presentarà taques, ratlles ni 
bonys i les soldadures es poliran degudament a fi d'aconseguir un acabat exterior de 
bona aparença i regularitat.  
 
 Es lliurarà amb cada bàcul o columna, a més dels corresponents perns, una 
placa de connexió a terra, d'acer galvanitzat de500 x 500 x 3 mm i presa de contacte 
lateral amb les corresponents peces amb el corresponent cable de coure, de manera 
que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, 
rebladures o soldadures d'alt punt de fusió. 
 
Protecció contra corrosió  
 
 Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, 
mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim 
del 98,5% de zinc pur en pes. Cal obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la 
superfície. Aquesta característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial 
s'adaptaran al que estableix la norma UNE 37501.  
 
Resistència als esforços verticals  
 
 Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 kg aplicada a 
l'extrem del braç.  
 
Resistència als esforços horitzontals  
 
 Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal d'acord amb els valors indicats i 
les altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen  
 
Resistència al xoc de "cossos durs" 
 
 Fins a una alçada de 2,5 m sobre el terra, els pals o bàculs resistiran sense que 
es produeixi perforació, esquerda o deformació notals al xoc d'un cos dur, que origini 
una energia d'impacte de 0,4 K.  
 L'assaig es realitzarà normalment donant cops a la superfície d'un element que 
es prova amb una bola d'acer d'1 K sotmesa a un moviment pendular de radi igual a 
un metre. L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola 
és llançada sense velocitat inicial i el punt d'impacte serà de 0,40 m.  
 
Resistència al xoc de "cossos durs"  
 
 Fins a una alçada de 2,5 m de sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es 
produeixi perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc a 
una energia d'impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran mitjançant un sac farcit de 
sorra de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm i de densitat aparent, en estat sec, 
propera a 1,55 o 1,60. La sorra estarà seca en el moment de realitzar l'assaig, per tal 
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que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa. La massa del 
sac ple de sorra serà de 50 kg i, per produir el xoc se sotmetrà a un moviment 
pendular, sent l'altura de caiguda de 1,20 m.  
 
Resistència a la corrosió  
 
 L'assaig s'ha de fer directament sobre la superfície del suport o bé sobre la 
mostra extreta del mateix. La superfície a assajar es desgreixar cura ia continuació es 
netejarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. Quan l'assaig es realitzi 
sobre mostres, després de desgreixatge, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa 
a 100 º C.  
 
 Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es 
prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i 
una part de dissolució centinormal de persulfat amònic.  
 
 Les mostres se submergiran en la barreja, o bé s'aplicarà un paper porós, 
prèviament mullat en aquesta, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar 
aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la 
mostra mantenint vertical, retirant el paper. 
 
 És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 1,5 
mm i el nombre no serà superior a 2 per cm ².  
 
Característiques dels diferents tipus de suports  
 
Tant les característiques, com a perfil i dimensions de cada un dels diferents tipus, són 
les que figuren als corresponents plànols.  
 
2.3.9.6. Suports de fosa dúctil  
 
Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
 
 Les columnes disposaran d'una base amb forats de fixació accessible des de 
l'exterior de les mateixes  
 Disposaran d'una porteta de registre a una altura tal que, un cop instal quedin a 
una alçada mínima sobre el rasant de 300 mm.  
 
 El pany serà normalitzada i només podrà accionar mitjançant les eines especials 
per a tal fi.  
 
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantonades nítides i uniformes en 
tota la longitud i perímetre de la mateixa.  
 
 Les unions de peces es realitzaran mitjançant cargolat que asseguri la seva 
correcta fixació i que quedi encastada totalment en la columna.  
 
Els mecanisme es deixaran completament polits i sense rebaves.  
 
 Les columnes, excepte indicació contrària, es subministraran pintades de color 
negre i amb capa d'imprimació.  
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Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.  
 

2.3.10. Lluminàries  
 

2.3.10.1. Lluminàries de tipus vial  
 
Segons es determini en el projecte, podrà ser d'un dels següents tipus:  
 
Adaptació de suport: Lateral  
      Vertical.  
      Directa sobre façanes.  
 
Reflector i carcassa: Independent  
      Un sol conjunt.  
Tancament del conjunt: Oberta  
          Tancada.  
 
Allotjament per equip: Incorporat  
        No incorporat.  
 
Procedència  
 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
 
Característiques fotomètriques  
 
 Complirà les exigències del RBT, poden ser classificats segons la Norma UNE 
20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries tancades i de classe 0 a les 
lluminàries obertes.  
 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238, dotats de 
retenció mínima de 1,5 mm ² i amb recobriment de silicones resistents a les altes 
temperatures. La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passa cables de 
cautxú-clorutubel. La connexió anirà proveïda mitjançant clemas de PVC, permetent la 
perfecta identificació de connexions. La tensió d'arc de les llums no ha de patir un 
increment superior a 7 V fins a 150 W, 10 V per làmpades de 250 i 400 W i 12 V per a 
les de 1000 W, pel que fa al seu funcionament exterior.  
 
 Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 
uniformitat i control.  
 
 Quan el Projecte ho especifiqui, s'hauran d'adaptar a la classificació 
assenyalada, segons Recomanacions CIE Publicació número 27 i 34.  
 
Característiques constructives  
 

a) Adaptació a suport  
 

 El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als 
suports normalitzats en aquest Plec. Els dispositius de fixació hauran de regular la 
inclinació en + o - 3 º i, un cop fixada aquesta, assegurar que no pugui variar per 
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causes accidentals. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la 
lluminària totalment equipada.  
 

b) Carcassa  
 

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, fins 
i tot les condicions més extremes.  
Els materials a utilitzar, llevat d'indicació expressa del projecte, podran ser:  
 
Fosa d'alumini  
 
Composició:  
 
Si : 11'00  
Tu: 0,02  
Zu :0'50  
Ni :0'11  
Mn :0'23  
Cu :0'10  
Fe :0,86  
Mg :0,10  
 
sent la resta alumini  
El gruix no serà inferior a 2 mm ni superior a 4 mm.  

 
Planxa d'alumini  
 
Composició  
 
Si: 0'085  
Tu: 0,015  
Zu: 0'016  
Ni: 0'003   
Mn: 0'005  
Cu: 0'005  
Fe: 0'150  
Mg: 0'0018  
 
El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 
micres en les lluminàries tancades i de 1012 micres a les obertes.  
 

- Xapes d'acer  
-  

 Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: 
AP00, Ap01-AP02, AP03-AP04, F-111  
 
 Les composicions de les xapes AP i d'acer F-111 s'ajustaran al que disposen les 
normes UNE 36086-75 i 36011.  
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 També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les 
exigències funcionals assenyalades en aquest plec i sempre que tinguin una 
resistència a l’impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.  
 La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa 
d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:  
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 * 150 mm i 1 de 68 * 150 mm) a envelliment 
accelerat de 100 h segons norma INTA-2005.06.16, s'obtindran les següents 
característiques:  
 
La brillantor segons norma INTA-1906.02.16 A després de l'envelliment no serà inferior 
al 60% de l'inicial.  
 
L'assaig inicial de quadriculat s / n INTA-1999.02.16 serà del grau 0 i després de 
l'envelliment no serà superior al grau 2.  
 
El canvi de color s / n INTEL-2008.02.16 serà superior al grado3.NBS  
 

c) Allotjament per a accessoris  
 

 En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema 
òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.  
 
 El dimensionament de ser tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva 
adequada ventilació, i pot facilitar aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures 
que permetin l'entrada d'aire, però no l'aigua de la pluja.  
 
 El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà dotat d'una assegurança que 
impedeixi la seva caiguda accidental, permetent la seva fàcil substitució en cas 
d'avaria.  
 

d) Reflectors  
 

 Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques tèrmiques pròpies del seu funcionament, en 
les condicions més extremes.  
 
 Els materials a utilitzar, llevat d'indicació expressa del projecte, podran ser:  
 
Planxa d'alumini  
 
Hauran de complir les següents condicions mínimes:  
 
Lluminàries tancades  
Puresa d'aliatge: 99'7%  
Reflectància especular inicial: 69%  
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm  
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38.017) bona inèrcia química (UNE 38.016)  
Gruix de capa anòdica: 4 micres  
Reflectància total: per a 1 mSv: 20%  
per a 10 mSv: 60%  
Lluminàries obertes  
Gruix capa anòdica: 8 micres  
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Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38.017) bona inèrcia química (UNE 38.016) 
 
Vidre metal·litzat (característiques)  
 
També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències 
funcionals assenyalades en aquest Plec.  
 

e) Cubeta de tancament  
 

 Excepte indicació expressa del projecte, els materials de possible utilització 
seran els següents, complint les especificacions assenyalades:  
 
Metacrilat de metilio  
 
Transmitància inicial: 90% (gruix real)  
Temperatura de servei sense deformació: 90 º C  
Resistència a la flexió: 12 kg/cm2/cm  
Resistència a la compressió: 7 kg/mm2  
Resistència al xoc: 5 kg/cm2/cm  
 
Policarbonat  
 
Transmitància inicial: 85% (gruix real)  
Temperatura de servei sense deformació: 120 º C  
Resistència a la flexió: 945 kg/cm2/cm  
Resistència a la compressió: 875 kg/cm2  
Resistència al xoc: 65 kg/cm2/cm  
 
Polietilè (alta densitat)  
 
Pes específic a 23 º: 0'941 - 0'965 gr/cm3  
Resistència a la calor continu: 121 º C  
Resistència a la flexió: 100 kg/cm2  
Resistència a la compressió: 170 kg/cm2  
Resistència a la tracció: 250-390 kg/cm2  
Resistència a l'impacte: 8-108 kg/cm2/cm  
 
Vidre  
 
Transmitància inicial: 96% (1 mm de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm)  
Resistència al xoc tèrmic (segons norma DIN 52.313) superior a 180 º  
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10/07 (º C-1)  
Temperatura de servei sense deformació: 200 º C  
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43.708)  
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri  
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20.324)  
(Gruix 3 mm) vidre sense temperar  
(Gruix 3-4 mm) vidre temperat a l'aire i grau 9  
 

f) Juntes  
 

S'utilitzaran elastòmers de cautxú o fibra artificial.  
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Excepte indicació expressa, s'utilitzaran:  
 
Etilè propilè  
 
Hauran de suportar els següents assaigs:  
 
Càrrega de ruptura inicial 100 kg/cm2  
168 hores a 120 º = 95 kg/cm2. UNE 53510  
 
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh  
168 hores a 120 º = 60 + 5 Sh  
168 hores a 150 º = 65 + 5 Sh. UNE 53130  
 
Allargament a les ruptures: inicial = 500%  
168 hores = 450%  
168 hores = 350%. UNE 53510  
 
Compressió: 15% a les 22 hores, segons ASTM d-395-61.  
 
Pes per extracte cetònic: inferior al 20%. UNE 53561.  
 
Cautxú microcelular  
 
De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolats.  
 
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95 º C.  
 

g) Cargols, brides i elements accessoris  
 

 Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les 
temperatures de treball del conjunt.  
 
Característiques tèrmiques  
 
 Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 
temperatura ambient de 35 º C, no s'ha de presentar en cap punt una temperatura 
superior a les assenyalades per als diferents elements de la lluminària, làmpada o 
equip auxiliar.  
 
Característiques de conjunt  
 
 Les maniobres d'obertura, tancament o substitució necessària per al normal 
manteniment de la lluminària hauran de poder realitzar-se sense necessitat d'eines o 
accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels 
elements de manera que la seva obertura sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.  
 
 El conjunt arribarà, segons la Norma UNE 20324, un grau d'hermeticitat IP 543 
en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries obertes.  
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Normalització  
 
Tots els elements seran els homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat.  
 
2.3.10.2. Lluminàries tipus jardí  
 
Característiques elèctriques  
 
 Complirà les exigències del RBT, podent ser classificat, segons la Norma UNE 
20314, d'aparell tipus classe 1.  
 
 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de 
dispositius de retenció per evitar l'afluixament de la làmpada per causes de vibracions.  
 
 Els cables de l'interior seran d'una secció mínima de d'1'5 mm2, i amb 
recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.  
 
 La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" 
proveïts dels seus corresponents connectors, de manera que únicament sigui possible 
una posició de connexió.  
 
 La tensió d'arc de les llums no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 
W, 10 V per làmpades de 250 i 400 W i 12 V per a les de 100 W que fa al seu 
funcionament exterior.  
 
 
Característiques fotomètriques  
 
 Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 
uniformitat i control.  
 
 Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar a la classificació fotomètrica 
assenyalada en les recomanacions CIE Publicació número 27 i 34.  
 
Característiques constructives  
 

a) Adaptació al suport  
 

 Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà un acoblament als suports 
normalitzats en aquest Plec.  
 
 Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d'acoblament davant 
l'acció del vent, xocs o vibracions, de manera que no pugui desancorar per causes 
fortuïtes i involuntàries.  

b) Armadura  
 

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques tèrmiques pròpies del seu funcionament, en 
les condicions més extremes.  
 
 La pintura exterior, en cas d'existir, serà del color indicat per la Unitat Operativa 
d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:  
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Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm i una de 68 x 150 mm) a 
envelliment accelerat de 100 h / n INTA 1905.06.16 s'obtindran les següents 
característiques: 
 
 La brillantor s / n INTA 1902.06.16 A després de l'envelliment no serà inferior al 
60% inicial.  
 
 L'assaig inicial de quadruplicat s / n INTA 1999.02.16 serà del grau 0 i després 
de l'envelliment no serà superior al grau 2.  
 
 El canvi de color s / n INTA 1908.02.16 serà superior al grau 3, NBS  
 

c) Allotjament dels accessoris  
 

 Excepte indicació expressa en contra, la lluminària haurà de preveure 
l'allotjament d 'equips accessoris.  
 
 El dimensionament de ser tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva 
adequada ventilació, i pot facilitar aquesta mitjançant aletes de refrigeració o ranures 
que permetin l'entrada d'aire, però no l'aigua de la pluja.  
 
 El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà dotat d'una assegurança que 
impedeixi la seva caiguda accidental, permetent la seva substitució en cas d'avaria.  
 

d) Difusor  
 

 Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització 
seran els següents, complint les següents especificacions.  
 
Metacrilat de metilio  
 
Transmitància inicial: 90% (gruix real)  
Temperatura de servei sense deformació: 90 º C  
Resistència a la flexió: 12 kg/cm2/cm  
Resistència a la compressió: 7 kg/mm2  
Resistència al xoc: 5 kg/cm2/cm  
Policarbonat  
 
Transmitància inicial: 85% (gruix real)  
Temperatura de servei sense deformació: 120 º C  
Resistència a la flexió: 945 kg/cm2/cm  
Resistència a la compressió: 875 kg/cm2  
Resistència al xoc: 65 kg/cm2/cm  
 
Polietilè (alta densitat)  
 
Pes específic a 23 º: 0'941 - 0'965 gr/cm3  
Resistència a la calor continu: 121 º C  
Resistència a la flexió: 100 kg/cm2  
Resistència a la compressió: 170 kg/cm2  
Resistència a la tracció: 250-390 kg/cm2  
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Resistència a l'impacte: 8-108 kg/cm2/cm  
 
Vidre  
 
Transmitància inicial: 96% (1 mm de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm)  
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180 º C  
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10/07 (º C-1)  
Temperatura de servei sense deformació: 200 º C  
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43.708)  
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri  
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20.324)  
(Gruix 3 mm) vidre sense temperar  
(Gruix 3-4 mm) vidre temperat a l'aire i grau 9  
 

e) Cargols, brides i elements accessoris 
 

 Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les 
temperatures de treball del conjunt.  
 
Característiques tèrmiques  
 
 Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 
temperatura ambient de 35 º C, no ha de presentar en cap punt una temperatura 
superior a les assenyalades per als diferents elements de la lluminària, làmpada o 
equip auxiliar.  
 
Característiques de conjunt  
 
 El conjunt arribarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP 445, 
admetent un grau IP 232 en les lluminàries tipus vuitcentista, època o similars.  
 
Normalització  
 
Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat.  
 
2.3.10.3. Borns baixos i balises  
 
Quan s’instal·len borns baixos o balises encastades directament en el sòl, s'haurà de 
garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 per als borns baixos i un IP 669 
per als encastats a terra  
 
 Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de terra 
per les parts metàl·liques de l'equip fins i tot si el recobriment és de material plàstic.  
  
2.3.10.4.  Projectors  
 
Segons es determini en el projecte, podran ser dels següents tipus:  
 
Forquilla de fixació murs i sostres  
Adaptació a suport  
Reflector i carcassa: Independents  
Reflectors: extensiu, semi-extensiu, intensiu, molt intensiu  
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Tancament del conjunt: Estarà protegit contra les projeccions d'aigua i entrada de pols 
IP 65.  
Allotjament de l'equip: Incorporat, no incorporat 
Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.  
 
Característiques elèctriques  
 
 Complirà les exigències del RBT, podent classificar s / Norma UNE 20314, com 
lluminària classe I.  
 
 Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 
projectors.  
 
 S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de 
dispositius anti-afluixi per a la llum.  
 
 Els cables de l'interior seran d'una secció mínima de 1,5 mm ², amb els 
recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les condicions de temperatura 
que es puguin produir en l'interior del projector.  
 
Característiques fotomètriques  
 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i 
control.  
 
Característiques constructives  
 

a) Adaptació al suport  
 

 El projector disposarà d'una forquilla de ferro galvanitzat que permeti l'orientació 
del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.  
 
 Disposarà dels forats necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i, en el 
cas d'anar muntat sobre columna, un maniguet que s'adapti al d'aquesta.  
 

b) Carcassa  
 

 Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament.  
 
 Haurà d'estar dimensionat per allotjar (en el cas que així ho requereixi) als 
equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles per a tots els conductors 
actius, així com als reflectors i altres components elèctrics.  
 
Haurà d'estar dotada d'entrades i sortides per als conductors, amb premsaestopes per 
tal que, juntament amb el sistema de tancament, garanteixin una protecció mínima 
contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.  
 
 Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que els que s'utilitzen 
per a les lluminàries d'enllumenat vial.  
El portalàmpades haurà d'estar instal lat de manera que no pugui alterar 
accidentalment la regulació de la llum.  
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c) Allotjament per Accessoris  

 
 Els projectors que disposin d'allotjament per als equips d'encesa estaran 
dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels mateixos i la seva fàcil 
extracció per a les operacions de manteniment.  
 
Tots els cargols de fixació de ser de material inoxidable i serà imperdible.  
 

d)  Reflectors  
 
 Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament en 
les condicions més extremes.  
 

2.3.11. Equips làmpades de descàrrega  
 
Condicions generals  
 
 Els equips es consideraran com un conjunt únic. Les garanties de funcionament 
són interdependents.  
 
 En cas de subministrament d'algun component aïllat, s'hauran de prendre en 
consideració no només les exigències que aquest Plec estableix per al citat 
component, sinó per als altres components de l'equip complet.  
 
Normalització  
 
 Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat.  
 
2.3.11.1.  Equips de vapor de mercuri  
 
Procedència  
 

a) Làmpades  
 

Compliran les Normes UNE 20354-76  
 
Dimensions  
 

POTÈNCIA (W) Diàmetre màx. 
botella (mm) 

Longitud màx. 
(mm) Casquet 

Diàmetre 
màx. Coll 

(mm) 
80 72 156 E-27 40 
125 77 177 E-27 43 
250 92 227 E-40 53 
400 122 292 E-40 58 
700 142 329 E-40 66 

1000 168 400 E-40 66 



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -168- 
 

Taula 1. Dimensions de les làmpades de vapor de mercuri 

 
 
Característiques luminotècniques 
 

 80 W 125 W 250 W 400 W 700 W 10000 W 
Flux mitjà a les 
100h (tolerància 

2%) 
3.800 6.300 13.500 23.000 41.000 58.000 

Flux mínim a les 
100h 3.535 5.860 12.555 21.390 38.130 53.940 

Temps per 
arribar al 80% 

flux total (minuts) 
4 4 4 4 4 4 

Valor mitjà 
depreciació màx. 

a les 8000h 
25% 25% 20% 20% 25% 25% 

Valor mitjà 
mortalitat màx. a 

les 8000h 
10% 10% 10% 10% 15% 25% 

Taula 2. Característiques luminotècniques de les làmpades en funció de la potència 

 
 
 
 
Característiques elèctriques  
 

 80 W 125 W 250 W 400 W 700 W 10000 W 
Tensió de cebat 

mínima +20 º C (V) 180 180 180 180 180 180 

Intensitat a l’assaig 
d’establiment de 

règim (A) 
0,7 1,04 1,94 2,93 4,9 6,75 

Temps màx. 
assaig 

d’establiment de 
règim (minuts) 

12 12 12 12 12 12 

Tensió borns en 
assaig lamp. 

d’establiment de 
règim (V) 

85 93 98 102 106 110 

Tensió mínima de 
la xarxa per 

funcionament 
estable (V) 

198 198 198 198 198 198 

Intensitat 
d’arrencada (A) 1,2 1,85 3,6 5,0 8,5 13,0 

Intensitat 0,8 1,15 2,15 3,25 5,45 7,50 
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absorbida per 
làmpada (A) 

Tensió d’arc (V) 115 125 130 135 140 145 
Tolerància arc (V) ±10 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 

Taula 3. Característiques elèctriques de les làmpades en funció de la potència 

 
 Les làmpades no s'hauran d'apagar quan la tensió caigui del 100% al 90% de la 
seva tensió nominal en 0,5s i es mantingui en aquest valor durant 5 s, com a mínim.  
 

b) Balast per làmpades de V.M.  
 

 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.  
 
 Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol.  
 
 Disposaran d'una clemas de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 
mm de secció.  
 
 La clemas haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
 
 Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o aliatge de coure 
amb un altre material apropiat no corrosius.  
 
 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la 
seva utilització normal. El envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no 
són admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
 
 El balast, excepte indicacions contràries, haurà de ser del tipus "exterior", 
complint l'assaig de resistència a la humitat i l'aïllament.  
 
 En cas que expressament es demanin reactàncies sense blindatge, aquestes 
portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.  
 
 La coberta haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la 
corrosió.  
 
 Haurà de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.  
 
 A més de l'especificat en aquest plec de condicions, els balasts compliran amb la 
Norma UNE 20-395-76.  
 
 A part de les característiques de les làmpades indicades, aquestes hauran de 
complir les següents exigències:  
 

a) Dimensions màximes segons el quadre existent en el plànol corresponent . 
 
 

b) Característiques elèctriques  
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Equips V.M.  80 W 125 W 250 W 400 W 700 W 10000 W 
Tensió nominal 

(V) 220 220 220 220 220 220 

Intensitat nominal 
(A)  0,8 1,15 2,15 3,25 5,45 7,50 

Relació tensió 
intensitat (Ω) 

206±5% 134±5% 71±5% 45±5% 26/07±5% 18/05±5% 

Intensitat curt 
circuit màx. (A)  1,70 2,40 4,50 20/07 12,00 16,50 

Factor cresta  ≤ 07/01 ≤ 07/01 ≤ 07/01 ≤ 07/01 ≤ 07/01 ≤ 07/01 
Pèrdues màx. en 

balasts 10+10% 12+10% 18+10% 22+10% 34+10% 42+10% 

δ t (º C) 70 70 70 70 70 70 
t w (º C) 130 130 130 130 130 130 

Taula 4. Característiques elèctriques del balast de làmpades de vapor de mercuri en 

funció de la potència 

 La potència subministrada per el balast no serà inferior al 92,5 per cent de la 
subministrada a la mateixa llum per un balast de referència, a la seva tensió nominal.  
 
 El balast no sobrepassarà el 115 per cent de la intensitat donada per al balast de 
referència a la mateixa llum, al seu tensió nominal  
 
 El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 t el 106 per 
cent del valor nominal subministrarà a la llum de referència una potència no inferior al 
88 per cent de la que li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent 
del seu pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per 
aquest, quan sigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió nominal.  
 
2.3.11.2. Equips de làmpades de vapor de Sodi Alta Pressió  
 
Procedència  
 
Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.  
 
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449.  
 

a) Làmpades  
 
Dimensions  
 

POTÈNCIA (W) Diàmetre màx. 
(mm) 

Longitud màx. 
(mm) Casquet 

70 I 71 156 I-27 
100 77 186 E-40 

100 T 47 211 I-40 
150 92 227 E-40 

150 T 47 211 I-40 
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250 92 227 E-40 
250 T 47 257 I-40 
400 122 292 E-40 

400 T 47 283 I-40 
1000 168 400 E-40 

1000 T 66 390 I-40 
I = Arrencador incorporat 

T = Tubular 

Taula 5. Dimensions làmpades de vapor de sodi 

Característiques luminotècniques  
 

POTÈNCIA 
(W) 

FLUX A LES 
100h 

(tolerància -
2%) 

FLUX 
MÍN. 
100h. 

TEMPS 
PER 

ARRIBAR 
AL 80% 
(minuts) 

VALOR 
MITJÀ DE 

DEPRECIAC
IÓ MÀX. A 
LES 8000h. 

VALOR 
MITJÀ 

MORTAL 
A LES 
8000h. 

70 I 5.800 5.395 5 20% 30% 
100 9.500 8.835 5 10% 20% 

100 T 10.000 9.300 5 10% 20% 
150 13.500 12.555 5 10% 10% 

150 T 14.000 13.020 5 10% 10% 
250 25.000 23.250 5 10% 10% 

250 T 27.000 25.110 5 10% 10% 
400 47.000 43.710 5 10% 10% 

400 T 47.500 44.175 5 10% 10% 
1000 120.000 11.600 5 20% 30% 

1000 T 125.000 16.250 5 20% 30% 
I = Arrencador incorporat 

T = Tubular 

Taula 6. Característiques luminotècniques de les làmpades de vapor de sodi 

Característiques elèctriques  
 

POTÈNCIA (W) 70 I 100 100
T 150 150

T 
250 250

T 
400 400

T 
1000 1000

T 
Tensió cebador i 
establiment màx.  

(V) 

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Temps màx. 
cebador (minuts) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Temps màx. per 
assolir 50V als 

borns de la 
làmpada (minuts) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tensió mín. De 
xarxa per fun. 

Estable (V) 

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 
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Intensitat 
max.d’arrencada 

(A) 

1,25 1,6 1,6 2,4 3,5 4,5 4,5 6,5 6,5 14 14 

Intensitat 
absorbida per la 

làmpada (A) 

1 1,2 1,2 1,8 1,8 3 3 4,45 4,45 10,3 10,3 

Tensió arc (V) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tolerància tensió 

arc (V) 
±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 

I = Arrencador incorporat 
T = Tubular 

Taula 7. Característiques elèctriques de les làmpades de vapor de mercuri 

 
 Els llums alimentades amb balast de referència a la seva tensió nominal i tenint 
una tensió en borns de làmpada de 120 V per a làmpada de 250 W i 125 V per a les 
de 400 W, aconseguits si cal per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió 
d'alimentació caigui del 100% al 90% del valor nominal en menys de 0,5 segons i 
romangui en aquest valor com a mínim 5 segons més.  
 La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat serà 
de 210 º C i per les que el tinguin fixat mecànicament 250 º C.  
 
 La temperatura a la coberta del llum no ha de superar en cap punt els 400 º C  
 

b) Balastos per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió  
 

 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.  
 
 Aniran dotades d'un sistema per la seva connexió al tauler mitjançant cargol.  
 
 Disposaran d'una clemas de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 
mm de secció.  
 
 La clemas de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la 
reactància.  
 
 Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o aliatge de coure 
amb un altre material apropiat no corrosius.  
 
 Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la 
seva utilització normal. El envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no 
són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts. 
 
 Els balasts, excepte indicació contrària, hauran de ser del tipus "exterior", 
complint l'assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquests els 2.500 M 
Ω. En el cas que expressament es demanin reactàncies sense blindatge, aquests 
portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.  
 
 La coberta haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la 
corrosió.  



2. PLEC D’ENLLUMENAT 

 

Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 
municipal de St. Feliu de Llobregat. 

  -173- 
 

 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada  
 
 Els balasts amb presa intermèdia per al arrencador, portaran assenyalada 
aquesta presa i la resta d'acord amb l'esquema marcat en la seva carcassa.  
 
A partir de les característiques de les làmpades indicades, aquestes també han de 
complir les següents exigències:  
 

a) Dimensions màximes. Segons el quadre existent en el plànol corresponent.  
 

b) Característiques elèctriques dels balast per làmpades de vapor de sodi 
 
 

POTÈNCIA (W) 70 100 150 250 400 400 T 1000 1000 T 
Tensió nominal 

(V) 220 220 220 220 220 220 220 220 

Intensitat 
nominal (A) 1 1,2 1,8 3 4,45 4,60 10,30 10,60 

Relació tensió 
intensitat (Ω) 

99,55
±5% 60±5% 39±5

% 39±5% 39±5% 39±5% 39±5% 39±5% 

Factor pot. Màx. 0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

0,06 ± 
0.005 

Intensitat curt 
circuit màx. (A) 2,10 2,50 3,80 6,30 9,3 9,70 21,60 22,30 

Intensitat 
d’arrencada (A) 25/01 1,8 2,40 4,50 6,50 6,50 14 14 

Factor cresta ≤ 
07/01 ≤ 01/07 ≤ 

07/01 ≤ 07/01 ≤ 01/07 ≤ 
07/01 ≤ 01/07 ≤ 01/07 

δ t (º C) 70 70 70 70 70 70 70 70 
t w (º C) 130 130 130 130 130 130 130 130 

 

Taula 8. Característiques elèctriques balast de làmpades de vapor de sodi 

 El balast i la seva tensió nominal limitarà la potència ± 7,5% de la subministrada 
a la mateixa llum per un balast de referència a la seva tensió nominal.  

 
 El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i el 106 per 
cent del valor nominal, subministrarà a la llum de referència una potència no inferior al 
88 per cent de la que li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent 
de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada 
per aquest, de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.  

 
c) Arrencadors per làmpades de sodi alta pressió.  

 
 Juntament amb el balast, es subministrarà el corresponent arrencador, formant 
un conjunt homogeni que haurà de complir amb les característiques de l'equip en el 
qual s'instal·larà.  
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 Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques 
elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al qual és adequada i esquema 
de connexió.  
 
 Disposarà d'una clemas de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm ² 
de secció.  
 
 Es connectarà de manera que els impulsos incideixin en el contacte central de la 
llum.  
 
 Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessiten de la presa 
intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre el seu carcassa l'esquema de 
connexió.  
 
 La calor màxim de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit 
obert. Els següents pics del mateix impuls no excediran del 50% del primer. Per a les 
proves de arrencadors, s'aplicarà el recomanat en la publicació CEI número 662/1980, 
utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que 
s'indica en ella.  
 
 
Característiques  
 

- Impuls: Sistema Americà o Sistema Europeu  
- Alçada (V) 2225 ± 25; 2775 ± 25  
- Forma ona:  Quadrada senoïdal  
- Direcció: Un impuls negatiu durant el semiperíode negatiu de l'ona sinusoïdal de 
tensió Un impuls positiu durant el semiperíode de l'ona sinusoïdal de tensió  
- Posició:  Comprès entre els 80 i 100 graus elèctrics de l'ona sinusoïdal de 
voltatge comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de l'ona sinusoïdal de voltatge  
- Temps màx. de pujada (T1):  0.100 µ F - 0,60 µ F  
- Temps durada de l'impuls (T2)  0,95 ± 0,05 µ F  
- Freqüència d'impuls: Un per cicle  

 
2.3.11.3. Condensadors  
 
 Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència hauran de 
complir les següents exigències:  
 
• El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autogenerador.  
 
• Portaran inscripcions on s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del 
servei en volts, la capacitat nominal en µ F, i la seva tolerància, la freqüència nominal 
en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament segons normes 
UNE 61.048 i 61.049.  
 
• Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la 
utilització normal. El envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són 
admissibles com a protecció contra contactor fortuïts, no considerant-les suficient 
aïllament. 
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• Les. connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm i hauran 
de fixar de manera que no puguin deixar-se anar o afluixar al realitzar la connexió o 
desconnexió (Norma UNE 20.425) i està situats a 7 mm de distància entre les cares 
paral·leles per permetre l'ús d'un connector.  
 
• Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure amb 
un altre material apropiat no corrosius.  
 
• L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 
mínim de dos megaohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova de 2000 a 
freqüència industrial.  
 
• Els condensadors seran d'execució estanca i hauran de complir un assaig 
d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.  
 
• Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i durada, segons Norma UNE 
20446.  
 
• Han de disposar d'una resistència interna de descàrrega.  
 
Resistiran els següents assaigs:  
• Assaig d'estanqueïtat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 hores, les 
dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues desconnectat. Després de la 
immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà 
com a mínim de 2 megaohms  
 
• Assaig de sobretensió. S'aplicarà entre les terminals del condensador, durant 1 hora, 
una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura 10 º C ± 2 º C sobre la de 
l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una 
tensió de valor 2,15 vegades la nominal.  
 
• Assaig de durada. Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 
1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la temperatura 10 º C ± 2 º C 
sobre la ambient.  
 
• Mesurament de la tolerància. ± 1% de la capacitat nominal.  
 
 
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri:   
 

POTÈNCIA 
(W) 80 125 250 400 700 1000 

CAPACITAT 
(µµµµ F) 

8 11 20 30 45 60 

Taula 9. Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri 

 
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d'alta 
pressió  
 

POTÈNCIA 70 100 150 250 400 1000 
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(W) 
CAPACITAT 

(µµµµ F) 
12 15 20 36 45 100 

Taula 10. Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri 

 
 Aquestes capacitats són orientatives per aconseguir que el cos θ de l'equip sigui 
de 0,95, ajustant-se en cada cas a les especificacions del fabricant dels balasts.  
 
 
 
 
Garantia  
 
 Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on consti la vida 
mitjana. El període garantit no serà inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de 
capacitat del 5% durant aquest període i el compromís de substitució dels mateixos en 
cas d'avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada.  
 
Documentació 
 
- Corbes d'envelliment  
- Certificats compliment normes  
- Certificats laboratoris oficials  
- Protocols dels assaigs realitzats  
 
Identificació  
 
 Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i 
un número que permeti conèixer la partida a què pertany.  
 
 
Instal·lació de condensadors  
 

a)  En equips normalitzats: Es substituirà el condensador en el mateix allotjament 
comprovar que les connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit 
material que no reuneixi condicions.  

 
b) En equips normalitzats: S'empraran clemas de connexió per a unir els 

conductors amb terminals tipus "Faston" a les connexions existents. No 
s'admetran els entroncaments sense borns.  
 

Recepció i garantia  
 

 Abans de l'adquisició dels condensadors, el Contractista presentarà a la Direcció 
d'Obra la documentació tècnica i certificats de garantia corresponents, per aprovació 
de l'oferta.  
 
 Un cop finalitzada la instal lació dels condensadors corresponents a cada 
comanda, el Contractista emetrà un Full de verificació en la qual figuren les noves 
mesures elèctriques, i el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades 
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les mesures es signarà per cada comanda una acta de recepció en la qual el 
Contractista es compromet a mantenir el factor de potència en un valor superior a 0,9.  
 
2.3.11.4. Equips complets estancs  
 
 Per a determinats usos, es podran instal lar equips amb una coberta única que 
inclogui en el seu interior, a més de la reactància, el arrencador (per a les làmpades 
que ho necessiten) i el condensador.  
 
 El cablejat exterior estarà dotat de clemas de connexió proveïdes de terminals 
"Faston", de tal manera que les femelles siguin les portadores de tensió. Un dels 
connectors serà per connexió a la xarxa i l'altre per connexió a la llum.  
 
 Tots els elements s'hauran de poder reparar en conjunt per a la comprovació i / o 
substitució.  
 
 Tots els elements compliran individualment les característiques descrites 
anteriorment per a cada un d'ells.  

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1. Condicions específiques de l'obra civil  

3.1.1. Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passejos  
 
 Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Un cop compactat el formigó del 
ciment, amb un gruix mínim de 6 cm, es col·locaran les llosetes, una al costat de l'altra, 
sobre una capa d'assentament de ciment Portland de 2 cm de gruix.  
 
 L'aparell serà de junt seguida i en alineacions rectes, començant la seva 
col·locació al costat de la vorera.  
 
 Seguidament, es llençarà una lletada de morter de ciment Portland per al 
farciment de les juntes i es donaran cops a les llosetes fins a obtenir una superfície 
totalment llisa.  
 
 Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient 
l'excés de lletada abocada.  
 
 Els paviments recanvis seran de les mateixes característiques que els destruïts 
en compliment del "Plec de característiques tècniques dels materials i descriptiu de les 
unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.  
 
 En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, casquet i anàleg, 
hauran de reconstruir de la mateixa manera que la resta de paviments.  
 
 Per a cada obra, la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o 
definitiu serà de 130 m, excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i 
telèfons, que serà de 250 m.  
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3.1.2.  Reposició de paviment en calçada  
 
 Per a cada obra, la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 
130 m, excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i telèfons, que serà de 
250 m.  
 
 Els paviments recanvis seran de les mateixes característiques que els destruïts 
en compliment del "Plec de característiques tècniques dels materials i descriptiu de les 
unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.  
 
 La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, 
sinó que comprendrà tota la zona necessària per mantenir la uniformitat del paviment 
inicial, de manera que, en el possible, no arribi a apreciar externament l'obra, a la qual 
cosa podrà obligar a construir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta 
efectuada en el paviment de la via, si fos necessari.  
 En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, casquet i anàlegs, 
hauran de reconstruir de la mateixa manera que la resta de paviments.  
 S'efectuaran els oportuns assaigs de laboratori determinant la granulometria, tant 
per cent de lligant, tant per cent de forats farcits de betum, tant per cent de forats en 
mescla i en àrids, estabilitat i deformació.  
 
 La densitat obtinguda en obra un cop acabada la compactació, no seria inferior 
al 95% de l'obtinguda en l'assaig Marshall o Hubbard Field.  
 
 No es permetrà l'execució quan la temperatura ambient, a l'ombra, assoleixi els 8 
º C baixant. S'autoritza l'extensió del aglomerat quan la temperatura ambient, a 
l'ombra, arribi als 5 º C pujant.  
 
 Si és possible, no es donarà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores 
des de la seva execució o quan la capa hagi assolit la temperatura ambient. Si això no 
és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir a 40 km per hora.  
 
 Els gruixos de les diferents capes són les expressades en el Projecte.  
 
 Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm en la capa de 
trànsit ia 8 mm en les capes intermèdies o de base mesures amb regla de 3 m.  
 
 El tipus mitjà a efectes de càlcul de preus estarà format per una capa de 20 cm 
de gruix, de formigó sobre la qual es farà un reg d'imprimació amb emulsió asfàltica i 
una capa de rodament de 5 cm de gruix amb aglomerat asfàltic tipus IVA i Va 
d'estructura fina.  
 

3.1.3.  Canalització amb protecció de tub de fibroc iment o plàstic i terra 
Barcina  
 
 Tots els cables d'alimentació de la instal lació d'enllumenat aniran col·locats en 
tubulars, en rases de les següents característiques:  
 
Profunditat: 60 cm  
Amplada: 40 cm  
Les parets seran verticals.  
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Els fons hauran de quedar nets de pedres amb arestes i de tot material que pugui 
afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant la seva estesa.  
 
Excavació en rasa en terres compactades. Mesurament sobre perfil 0,24 m³  
 
 Farcit de rasa per capes de 20 cm amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i 
compactada al 90% del Proctor modificat. Mesurament sobre perfil 0,12 m³.  
 
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Mesurament 0,128 m³.  
 
Protecció de formigó HCP-3 com a mínim cobrint el tub 10 cm. Mesurament 0,12 m³.  
 
Dos tubs de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. Mesura 2 m. 
 

3.1.4. Arquetes de registre  
 
 Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, 
bolcades de formigó paredat o qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció 
Facultativa.  
 
 Un cop executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les 
arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els articles corresponents de 
les presents Prescripcions per a la fabricació, si escau, i posada en obra, dels 
materials previstos, tornant-se a mirar el seu acabat.  
 
 Les connexions dels tubs s'efectuaran a cotes degudes, de manera que els 
extrems dels conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs.  
 
Les tapes de les arquetes ajustar perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de 
manera que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.  
 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).  
 
3.1.4.1. Arqueta de mesures útils 40 x 40 x 60 cm. 
 
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,3 m³.  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 0,42 m³.  
Formigó HM-25/P/12/II-a.  
Resistència característica 250 kg / cm ². Mesurament 0'230 m3.  
Encofrat. Mesurament 2 m²  
Tapa de fosa de ferro de 400 x 400 amb marc de fosa.  
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 0,5 
m².  
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesura 0,5 m  
 
3.1.4.2. Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm.  
 
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 1 m3.  
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Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 1,35 m³.  
Formigó HM-25/P/12/II-a  
Resistència característiques 250 kg/cm2. Mesura 0'65  
Encofrat. Mesurament 4 m².  
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 1 
m².  
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesura 0,5 m.  
 
3.1.4.3. Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm.  
 
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,32 m³.  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 0'384 m3.  
Formigó HM-25/p/12/II-a.  
Resistència característica 250 kg/cm2. Mesurament 0'2 m3  
Encofrat. Mesurament 2 m².  
Barres per a formigó armat, diàmetre 10 m. Mesurament 3 kg.  
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 1 m.  
Haurà de acotar en els plans o senyalitzar en el paviment.  
 

3.1.5. Fonamentació  
 
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció transmet els seus càrrecs al 
terreny. No inclouen aquest article les fonamentacions per a pilots.  
 
Materials  
 
Formigó de ciment Portland en massa o armat, segons projecte.  
 
Característiques generals  
 
Formigó: serà el HM-25/P/20/II-a.  
 
Maquinària, eines i mitjans auxliares.  
 
Formigonera  
 
Limitacions  
 
 Es suspendrà l'execució sempre que es prevegi que dins de les 48 hores 
següents la temperatura ambient pugui baixar per sota dels 3 º C sota zero. El fet que 
la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1 º C pot interpretar com a motiu 
suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini.  
 
 El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja, adoptant les mesures 
necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb masses de formigó fresc.  
 
 En el cas d'aparició de capa freàtica, i un cop consultada la Inspecció 
Facultativa, hauran d'adoptar les precaucions necessàries per evitar la segregació i 
arrossegament dels components del formigó.  
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Execució  
 
 Un cop feta l'excavació, es procedirà al compactat i regat de les terres abans de 
bolcar el formigó.  
 
 En el cas que la Inspecció Facultativa ho consideri necessari, es col·locarà 
verdugades de totxo o capa de formigó de resistència característica 15 N / mm ².  
 
 La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons 
indiqui el corresponent projecte.  
 
 En totes les fonamentacions s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, PVC 
corrugats o materials ceràmics de ∅ = 100 mm, des de la canalització.  
 
 Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del 
basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de presa de terra.  
 
 S'evitaran els despreniments de terres de les superfícies de l'excavació i en el 
cas que es produïssin s'extraurà el formigó contaminat amb elles.  
 
 Per a la posada en obra del formigó en massa o armat, és d'aplicació el que 
assenyalen els apartats anteriors.  
 
Recepció  
 
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.  
 
 
3.1.5.1. Fonaments per a columnes fins a 6 m d'alçada.  
 
Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm.  
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0'288 m3  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 0'346 m3.  
Formigó HM-25/P/20/II-a.  
Perns construïts en barra d'acer normal.  
Dimensions: diàmetre 20 mm, altura 500 mm  
Mesuraments normalment facilitades pel fabricant de bàculs.  
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesurament 1 m.  
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en acostament a 
unions.  
 
3.1.5.2. Fonamentat per columnes o bàculs de fins a 7'8 i 9 m d'alçada.  
 
Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm  
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,64 m³.  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 0'768 m3.  
Formigó HM-25/P/20/IIa 
Resistència característica 250 kg/cm2. Mesurament 0'512 m3  
Perns construïts en barra d'acer normal.  
Dimensions: diàmetre 24 mm, altura 600 mm.  
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Mesurament normalment facilitada pel fabricant de bàculs.  
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables.Mesura 1,20 m  
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en apropament i 
empalmaments. Mesurament 1 m².  
 
3.1.5.3. Fonamentació per a columna o bàculs de 10, 11 m d'alçada.  
 
Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm.  
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0'768 m3.  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 0'768 m3.  
Formigó HM-25/P/20/IIa.  
Resistència característiques 250 kg/cm2. Mesurament 0'64 m3.  
Perns construïts en barra d'acer normal.  
Dimensions: diàmetre, altura 800 mm  
Mesurament normalment facilitada pel fabricant de bàculs.  
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables.Mesura 1,2 m  
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajust i 
empalmaments. Mesurament 1 m²  
 
 
3.1.5.4. Fonamentació per columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m d'alçada  
 
Mesures del massís de formigó 100 x 100 x 130 cm.  
Excavació donin rases de terres compactes. Mesurament 1'5 m3.  
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. 
Mesurament 1,8 m³.  
Formigó HM-25/P/20/IIa.  
Resistència característica 250 kg/cm2. Mesurament 1'3 m3  
Perns construïts en barra d'acer normal.  
Dimensions: diàmetre 27 mm, altura 1000 mm  
Mesurament normalment facilitada pel fabricant de bàculs  
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesura 1,2 m.  
Reposició de paviments en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajust i 
empalmaments. Mesurament 1,44 m².  
 
3.1.5.5. Fonaments especials  
 
 Quan l'exigència de lloses o altres motius impedeixin l'execució de 
fonamentacions normals, podran arbitrar, sempre amb l'autorització expressa de la 
Inspecció Facultativa. fonamentacions de tipus especial (resines, soldadures, etc) 
sempre que garanteixin una resistència no inferior a la de les fonamentacions normals.  
 

3.2.  Condicions específiques de les canalitzacions  elèctriques  

3.2.1.  Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets  
 
Col·locació de cables  
 
 Els cables es disposaran de manera que es vegin el mínim possible, aprofitant 
les possibilitats d'ocultació que donen les façanes dels edificis.  
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 Per a la fixació s'empraran grapes bé subjectes a les parets mitjançant tacs de 
plàstic i cargols i claus amb pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les 
apropiades perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable. No es donarà als 
cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de la 
curvatura, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, serà de menys de sis vegades 
el diàmetre del mateix.  
 
 Per passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable 
assegurador d'acer galvanitzat sòlidament subjecte a aquests.  
 
 Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a aeri, constituït per cables 
grapats a les parets, es protegirà la sortida del cable subterrani amb tub d'acer 
galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m per sota del paviment acabat fins a una 
alçada de 2 , 5 m sobre el mateix, disposant-se a aquesta alçada una caixa de material 
plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i adequada per a la seva 
utilització a la intempèrie, en la qual s'efectuarà el canvi d'un a altre tipus de cable. El 
tub d'acer acabarà per la part inferior en una arqueta de registre de 0'4 * 0'4 * 0'6 m.  
 
 En el cas de canvi de secció del conductor. s'intercalarà una caixa amb els 
corresponents fusibles de protecció.  
 
Creuament d’altres canalitzacions.  
 
 En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància de 3 cm com a mínim entre els cables i aquestes canalitzacions o es 
disposarà d'un aïllament suplementari. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont 
amb el cable, els punts de fixació immediats estaran prou pròxims entre si per evitar 
que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
 
Entroncaments i derivacions.  
 
 Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva 
utilització a la intempèrie. Els empalmaments es faran coincidir amb alguna derivació, 
sempre que sigui possible.  
 
Identificador dels conductors  
 
 S'utilitzarà color marró i negre per a conductors de fase, blau per al conductor 
neutre i verd groc per al conductor de protecció quan sigui de coure nu.  
 

3.2.2. Línies aèries amb cables aïllats i segur inc orporat  
 
Tipus de cables  
 
 Aquestes línies aèries s'han de fer únicament amb cables aïllats cablejats en 
espiral visible amb assegurança, segons Norma UNE RZ-06 / 1 kV.  
 
Utilització  
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 Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul 
o columna o pals i fixada directament a aquests per serralleria especial i suportats 
únicament per cable assegurador.  
 
Altures mínimes  
 
L'alçada mínima d'aquestes línies des del terra, en zones de trànsit no rodat, serà de 4 
m, i en les de trànsit rodat de 6 m.  
 
Creuaments sobre vies públiques.  
 
 Per creuar calçades de via pública, els cables es fixaran en les suportats d'una i 
altra part de la travessa, de manera que no es pugui relliscar sobre els mateixos. Igual 
condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.  
 
Empalmes i derivacions.  
 
 Els empalmes i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor, i l'aïllament ha de 
quedar perfectament estanc.  
 
 Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb 
les derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com els 
empalmaments coincidiran sempre en els suports de fixació.  
 
 A l'estar format aquest tipus de cable per un feix de conductors de unipolars amb 
aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per 
conductor reconstruint l'aïllament amb cinta de elastòmetre.  
 
 Els empalmaments del fil conductor de coure pròpiament dit es realitzaran de 
forma que, a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar 
sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies 
aèries. 
 

3.2.3.  Estesa de cables subterranis  
 
 L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i 
torçades, així com els freguis perjudicials i les traccions exagerades.  
 
 No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
El radi interior de curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent taula:  
 
Cables  
 
Amb aïllament i coberta de material plàstic 6 vegades el diàmetre.  
 
 En els cables directament enterrats, es disposaran abraçadores amb indicació de 
les característiques i servei del cable per seguir el seu fàcil identificació.  
 
Es distingiran els següents procediments:  
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a) Estesa de cable per ser directament enterrat  
b) Estesa de cable a tubular ja construït  
c) Estesa de cable armat en tubular ja construït  
 

3.2.4. Línia equipotencial de terra  
 
 Per evitar possibles errades en algunes preses de terra independents, es tendirà 
paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm ² 
de secció, en íntim contacte amb terra en tota la longitud, que unirà amb soldadura 
"Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels punts de llum en els de 
la caixa de protecció i maniobra.  
 
 En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal dins de tub 
juntament amb la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui instal lat amb aïllament 
com a mínim de 1.000 V. La coberta del cable serà de color verd groc. En el cas 
d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, es encintar en verd groc 20 cm en els 
extrems.  
 

3.3.  Condicions específiques de les instal·lacions   

3.3.1. Preses de terres independents  
 
 Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra quan una 
d'elles no abast, respecte a un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V, quan 
l'altra presa dissipi la màxima corrent de terra prevista.  
 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:  
Elèctrode. És una massa metàl·lica, en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas 
a aquest de les corrents de defecte que puguin presentar o la càrrega elèctrica que 
tingui o pugui tenir.  
 
Línia d'enllaç amb terra. Està formada pels conductors que uneixin l'elèctrode o 
conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a terra.  
 
Punt de posada a terra. És un punt situat fora de sòl, que serveix d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.  
 
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, 
placa, born, etc) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i 
principal de terra, de manera que pugui, mitjançant borns apropiats, separar-se de 
aquestes per tal de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.  
 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm, i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, 
amb una superfície mínima de 0,5 m². En el cas que sigui necessària la col·locació de 
diverses plaques, es separaran uns 3 m unes de les altres.  
 
Els elèctrodes hauran de ser enterrats verticalment a una profunditat que impedeixi 
que siguin afectats pels treballs que es realitzin en el mateix terreny i per les gelades. 
No se situaran mai a menys de 50 cm sota el paviment acabat. No obstant, si la capa 
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superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són d'una 
elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes es pot reduir fins a 30 cm.  
 
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment terra vegetal, prohibint 
construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar i, si és 
possible, fora dels passos de persones o vehicles.  
 
En el cas de terrenys de mala conductivitat, s’instal·laran els elèctrodes envoltats 
d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.  
 

3.3.2.  Empalmaments i connexions  
 
 Els empalmaments i connexions dels conductors enterrats s'efectuaran seguint 
mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i de 
l'aïllament, així com de la coberta metàl·lica, quan existeixi. Així mateix, haurà de 
quedar perfectament assegurada l'estanquitat i resistència contra la corrosió. 
 
 Si els cables estan col·locats sota tubs, els empalmaments i derivacions es 
disposaran en arquetes de registre.  
 
 Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb 
les derivacions sempre que sigui possible.  
 

a)  Els empalmaments i connexions de cables, aïllats amb plàstic i armats, es 
disposaran a l'interior de caixes de ferro o plàstic adequat.  

 
b) Per a cables amb aïllament de plàstic no armats, els entroncaments i derivacions 

poden també protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es 
reconstrueixi l'aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona 
impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses capes de vernís 
intempèrie.  
 

 També pot aïllar amb cintes de elastòmers que, un cop aplicades, es fonen entre 
si en una massa homogènia, reconstituint l'aïllament.  
 
 Les caixes de ferro o material plàstic s'ompliran, a través de forats proveïts de 
taps roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb suficient 
rigidesa dielèctrica, adherència, pastositat i apropiat punt d'estovament.  
 

c) En els condicionaments de cables i en execució de terminals s'empraran 
normalment electrògens.  

 

3.3.3.  Instal·lació de pals o bàculs d'acer, munta tge i orientació de les  
lluminàries i pintat  
 
 Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge 
i placa de fixació unida al fust.  
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 S'han d'utilitzar els mitjans necessaris perquè durant el transport no pateixin 
deterioraments.  
 
 L’hissat i col locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplicats en totes les direccions, i no és admissible servir falques per 
aconseguir el muntatge a plom definitiu.  
 
 La unió del fust amb la placa de fixació ha de quedar sota el paviment acabat, un 
cop instal·lats.  
 
 La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat 
serà de 10 cm.  
 
 Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que el pla 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada. Qualsevol que sigui el 
sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, rètol, etc), un cop finalitzat el 
muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui 
girar o oscil • lar pel que fa a si mateix.  
 
 El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà de la manera següent:  
 

a) Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus 
INTA 16.23.12  

b) Aplicació a brotxa d'una capa de imprimació de dos components especials per a 
galvanitzat, amb gruix a pel·lícula seca de 2 micres.  

 
c) Un cop seca perfectament la capa anterior, s'aplicarà, amb brotxa, una capa de 

pintura sintètica brillant per exterior, del color que es determini, fabricada 
segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per a capa de 
30 micres. 
 

3.3.4. Fixació de braços  
 
 Quan s'utilitzin pals o Pilarets, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols 
La fixació ha de ser prou rígida per impedir moviments de capçal o rotacions al voltant 
del pal, provocades pel vent.  
 
 Els braços murals es fixaran rígidament a les parets per mitjà d'una placa, 
solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.  
 
 Els braços murals només s'han de fixar a aquelles parts de les construccions que 
ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors 
deixaran per sobre d'ells una alçada de construcció de 50 cm com a mínim.  
 
 El encastat dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de 
solidesa i el mínim de deteriorament en els murs. Els orificis d'encastat seran tan 
reduïts com sigui possible.  
 
Esforços. La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als 
braços, podent arribar al trencament d'aquests, sense deteriorament de cap mena de 
fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.  
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3.3.5.  Instal·lació de Pilarets metàl·lics  
 
 L'hissat i col·locació de Pilarets s'efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplicats en totes les direccions, i no és admissible l'ús de falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
 
 Els Pilarets es fixaran rígidament a les parets per mitjà de perns d'ancoratge i 
només s'han de fixar en aquelles parts de la construcció que ho permeti per la seva 
naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors deixaran per sobre d'ells 
una alçada de construcció de 50 cm com a mínim Els sistemes de fixació seran els 
mateixos que s'ha indicat per als braços.  
 
 L’encastat de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de 
solidesa i el mínim deteriorament dels murs. Els orificis d'encastat seran tan reduïts 
com sigui possible 
 
Esforços. La fixació dels Pilarets han de poder suportar, una vegada aïllats, esforços 
superiors als exigits als propis Pilarets, sense deteriorament de cap classe dels 
paràmetres que els sustentin.  
 

3.3.6.  Instal·lació de pals de fusta, plàstic o fo rmigó  
 
 L'hissat i col locació dels pals s'efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplicats en totes les direccions, i no és admissible l'ús de falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu.  
 
 En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessiten fonamentació, la 
profunditat de encastat a terra serà com a mínim de 1,3 m per a suports de menys de 
8 m d'alçada, augmentant 0,1 m per cada metre d'excés en la longitud del suport.  
 
 Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la 
resistència d'aquesta no serà inferior a la del suport ancorat. 
 
 En els terrenys de poca consistència, s'envoltarà el pal d'un prisma farcit de 
pedres  
 
Possibilitats d'aplicació d'altres valors  
 
 Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho 
permeten, el projectista podrà proposar valors diferents dels esmentats en els anteriors 
aparells, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les 
deformacions dels massissos de fonamentació a valors admissibles per a les 
estructures sustentades.  
 

3.3.7.  Instal·lació interior  
 
3.3.7.1. Equip  
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a) Subjecció. L'equip d'encesa dels llums anirà subjecte a una placa de material 
aïllant i incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la 
subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà de 
penjar-se en els elements de subjecció del suport.  
 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que sota una mateixa coberta 
allotgin la reactància, el condensador, el arrencador en cas de ser necessari, 
així com els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors 
d'alimentació  
 
b) Connexions. Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons norma UNE 
20425, de manera que només hi hagi una posició de connexió. Quan s'utilitzin 
làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, es connectarà el arrencador de tal 
manera que els impulsos incideixin en el contacte central de la llum.  
 

3.3.7.2. Muntatge interior  
 
 El muntatge estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament de 
secció mínima de 2,5 mm ². Complirà la norma UNE RV 0.6/1KV.  
 
S'utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada.  
 
El muntatge serà continu, sense empalmaments.  
 
A l'extrem inferior estarà preparat per connectar amb l'equip, segons l'apartat anterior.  
 
3.3.7.3. Caixa portafusibles  
 
 S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de 
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible i que, en 
retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del llum.  
 
La caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidable.  
 
3.3.7.4. Presa de terra  
 
 Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va dotat el suport via 
terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot això en material inoxidable.  
 
3.3.7.5. Fusibles  
 
 S'utilitzaran cartutxos de tipus calibratge d'una intensitat nominal de 6 A fins a 
400 W de potència de la làmpada i de 10 A per als de 7000 i 1000 W. 
 
Es posarà un fusible en tots els conductors actius.  
 
 
3.3.7.6. Normalització  
 
 Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.  
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3.3.8.  Instal·lació d'equips en les lluminàries  
 
 En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposin d'un 
compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa dels llums, aquests 
s'allotjaran en el compartiment i aniran subjectes a una placa mitjançant cargols de 
material inoxidable i brides que permetin l'eventual substitució.  
 
 La placa es subjectarà a la carcassa de la lluminària mitjançant cargols 
inoxidable i anirà dotada d'una assegurança que impedeixi la seva caiguda accidental, 
permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria. 
 
 El compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries per 
al bon funcionament dels equips, d'acord amb la taula de característiques que figura 
en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.  
 
 Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston" 
"Norma UNE 20425, allotjades en els corresponents connectors i amb una posició de 
connexió. Quan s'utilitzin els llums de vapor de sodi a alta pressió, es connectarà el 
arrencador de manera que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la llum.  
 
 Els cables i connexions d'aquests equips seran capaços de resistir la 
temperatura de funcionament.  
 
 Tots els elements hauran de ser model normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o intercanviables pels mateixos quant a dimensions, subjecció i connexió, 
sense necessitat d'operacions o elements accessoris.  
 

3.3.9.  Instal·lació elèctrica de braços sobre faça na  
 
3.3.9.1. Equip  
 
 L'equip, en cas que no es posi a l'interior de la lluminària, anirà subjecte a una 
placa de material aïllant i incombustible mitjançant cargols de material inoxidable i 
brides que permetin la subjecció dels elements i eventual substitució. La placa tauler 
estarà allotjada en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble aïllament, 
tancada mitjançant cargols de cap triangular.  
 Es Podrà instal·lar també un equip complet estanc.  
 
 Totes les entrades i sortides de la caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes.  
 
 Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston" Norma 
UNE 20425, allotjades en els corresponents connectors i amb una sola posició de 
connexió.  
 
3.3.9.2. Fusibles  
 
 Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible 
dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant 
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cargol imperdible i que en retirar aquesta quedi desconnectada la instal·lació elèctrica 
del braç.  
 
 Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.  
 
 Ambdues caixes s’instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la 
façana mitjançant cargols inoxidable. La caixa portafusibles farà la funció de caixa de 
derivació.  
 
 Per a la derivació al punt de llum, s'utilitzarà conductor de coure amb doble 
aïllament de secció mínima de 2'5 mm2. Complirà la norma UNE RV-0, 6/1KV1000.  
 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.  
 
3.3.9.3. Normalització  
 
 Tots els elements hauran de ser model normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o intercanviables pels mateixos quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.  
 

3.3.10. Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica  
 
 La cèl·lula fotoelèctrica s’instal·larà en tots els casos a una alçada de 4,5 mi es 
fixarà mitjançant element adequat, les dimensions figuren en el croquis adjunt.  
 
 Quan l'esmentada peça s'uneixi a un suport, s'ha de fixar mitjançant cargols 
inoxidables i els cables passaran per l'interior del suport fins a la caixa de maniobra.  
 
 En el cas d’instal·lació sobre façana, s'unirà a una caixa de derivació, a través 
d'un tub metàl·lic o PVC pel qual passaran els cables fins a la caixa de maniobra.  
 
 El conductor per a la cèl·lula és de coure i doble aïllament, complint la norma 
UNE RV-0, 6/1KV1000, i serà d'una secció de 2,5 mm ².  
 
 En l'extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S'adopta com a norma 
per a la base de la cèl·lula un connector de baioneta del tipus Nansa Standard C-73 1-
1957, a aquest efecte que qualsevol cèl·lula que no tingui aquest tipus de connexió 
haurà de subministrar-se amb la corresponent peça d'adaptació.  
 
 Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades 
del suport d'aquesta.  
 

4. DIMENSIONS MÀXIMES  

4.1. Balast  
 

VM SAP AMPLADA  LONGITUD PROFUNDITAT 
125 70 100 150 90 
250 150 105 160 115 
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400 250 110 180 120 
700 400 115 200 165 
1000 1000 120 220 165 

Taula 11. Resum de les dimensions de balast de vapor de mercuri i vapor de sodi 

Condensadors ∅ = 65-160  
Arrencadors ∅ = 65-140  
 
4.2. Dimensions màximes del conjunt, muntat sobre u n tauler, de l’equip 

complert 
 

VM SAP AMPLADA  LONGITUD PROFUNDITAT 
125 70 115 280 100 
250 150 120 280 120 
400 250 125 280 125 
700 400 130 280 170 
1000 1000 140 280 170 

     

Taula 12. Resum de les dimensions de l’equip complert de vapor de mercuri i vapor de sodi 

 
Barcelona, Juny  2012 
 
 

 
 
 
 
 

Alba Rañé Mancha 
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1. OBRES HIDRÀULIQUES  

1.1. Instal·lacions 
 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè 
de baixa densitat fins a diàmetres de 75 mm, de baixa o mitja densitat fins a diàmetres 
de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres majors de 90 mm. 
Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de 
treball com a mínim de 10 atm., i segons Normativa per a ús alimentari. 
 

S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són 
subministraments considerats normals per la S.G.A.B. 
 

Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les 
possibilitats d’ampliació d’aquesta. 
 

Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de 
terra, evitant en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades. 

 
En zones de paviments durs, com poden ser voreres, jardins interiors d’illa, 

zones on hi hagin serveis com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc., 
es col·locaran passa tubs rígids, amb el doble de diàmetre interior que el de les 
canonades, amb pericó de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m per cada 40 m de 
distància, com a màxim, al igual que en corbes tancades i accessoris. El traçat de les 
canonades en zones de paviment, sorra o parterres, és realitzarà segons el detall de la 
figura número 2. 
 

En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les 
canonades discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un 
gruix de 40 cm de terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es 
traçaran entre el sistema de drenatge amb tubulars del doble diàmetre interior que el 
diàmetre de les canonades. 

 
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es 

col·locaran tubulars amb arquetes de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m als dos costats 
de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu 
interior. (detall número 3). 

 
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones 

verdes i arbrat viari, que tingui que recepcionar Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal. 

 
No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg, els diferents sistemes de 

distribució d’aigua. 

1.2. Composició general d'una instal·lació de reg 
 

Les instal·lacions de reg dels Parcs i Jardins públics tenen dues parts: Una 
propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas 
anterior i posterior al mateix. I l’altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona i és gestionada per Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal. 
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La xarxa de reg gestionada per Parcs i Jardins consta de les següents parts: 
 

– Xarxa primària 
– Xarxa secundària 
– Distribuïdors d’aigua 
– Automatització 
 
(detall 0 i 1)  

1.2.1. Xarxa primària 
 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre 
ubicat junt al comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de 
tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions 
independents, una per a les boques de reg que es connectarà abans del bypass 
mestre amb clau de pas i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es 
connectarà a la sortida del bypass mestre (detall 4). 
 

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm., seran de llautó o fundició i en 
diàmetres de 90 mm., o majors, hauran de ser de llautó, fundició, electrofusió o per 
termofusió a "tope". 

 
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat 

acompliment el demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat 
a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 

 
La connexió s’efectuarà abans i a la sortida del bypass mestre, col·locant 

vàlvules de ràcord pla en totes les canonades per independitzar-les. Si l’esmentada 
connexió fos molt costosa es consultarà amb l’Àrea Tècnica de Parcs i Jardins. 

 
En cas de que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de 

bypass mestre, caldrà efectuar-la en pericó de 0,80 x 0,60 x 0,60 m., annex al 
comptador (detall 4). 

 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en 

la xarxa primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida o ½” superior al 
diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. 

 
Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada 

s’augmentarà dues mides o 1” superior. Per raons constructives, quan es determini el 
diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 
 

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una 
longitud de fins a 150 m., Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 
mm. 
 

Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una válvula 
d’esfera fixa i juntes de ràcord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de 
l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra de 0,60 x 0,60 x 0,60 m., 
de pas de calçada, amb tapa de fundició homologada per Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal. 
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1.2.2. Xarxa secundària. 
 

Tram de canonada principal entre el bypass sectorial i la derivació als elements 
de distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i 
barbotejadors. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una via de sortida. 
Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 

 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin 

necessaris segons el projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. 
Sense prejudici dels corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un 
concepte constructiu. 
 
 
 

LITRES/ 
HORA 1-1000 1000-

2000 
2000-
3500 

3500-
4500 

4500-
7500 

7500-
11000 

11000-
15500 

DIÀMETRE 
(mm) 20 25 32 40 50 63 75 

Taula 1. Diàmetre de la canonada en funció del cabal (l/h) 

 

1.2.3.  Distribuïdors d'aigua 
 
 Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb 
una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de 
degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 
 
1.2.3.1. Boques de reg 
 
 Les boques de reg seran les homologades per Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal, especificant en la tapa “Reg Parcs i Jardins”. (detall 5). 
 

Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m. de 
distància, l’esmentada distància no serà computable, en zones amb dificultats o 
obstacles, escales i en creuament de calçada per on circulin vehicles. 

 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles 

amb una canonada de 50 mm de diàmetre. 
 

Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, 
aquesta serà d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula 
d ‘esfera fixa de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre que la canonada ubicada dins 
del pericó d’obra amb tapa de fundició homologada per Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. 

 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop 

possible d’aquests. 
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Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida 
per tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran 
pericons de registre de 0,50 x 0,50 m. en corbes tancades, accessoris i on es faci la 
derivació per alimentar la boca de reg. (detall 6). 
 
1.2.3.2. Reg per aspersió 
 
 Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors, i el càlcul 
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal 
subministrat pel comptador. S’utilitzaran aspersors de turbina amb válvula anti 
drenatge tipus i compatibles, segons homologació de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. La seva connexió a la xarxa secundària,  s’efectuarà amb accessoris 
específics de polietilè amb juntes de teflón en les rosques. La utilització d’altres tipus 
d’aspersors serà consultada amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. L’alçada 
mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 
 

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una 
cobertura del 100% sent el radi màxim, normalment, de 10 m. La canonada 
d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en 
una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà el 
diàmetre de la canonada a la mida superior següent. (detall 7)  
 

Els aspersors es fixaran al terra, amb morter tipus M 40/1, i fins a dos terceres 
parts d’alçada permetent el desmuntatge del mecanisme interior.(detall 9). 

 
Nota: Parterres amb una inclinació superior al 15% i de costat superior a 6 m., el reg 
s’efectuarà per aspersió. 
 
1.2.3.3. Reg per Difusió 
 

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors i el càlcul 
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha se ser pròxim al cabal 
subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb válvula anti drenatge, 
tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres “boquilles” i carcassa, segons 
homologació de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. L’alçada mínima de la 
canya emergent serà de 10 cm. 
 

La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 
polietilè amb juntes de teflón a les rosques. 

 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una 

cobertura del 100% sent el radi màxim, normalment, de 4 m. La canonada 
d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud 
màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la 
canonada a la mida superior següent.(detall 8). 

 
Els difusors es fixaran al terra, amb morter tipus M 40/1, i fins a dos terceres 

parts d’alçada permetent el desmuntatge del mecanisme del seu interior. (detall 9). 
 

Nota: En franges amb amplada fins a 3 m. i ubicades en mitjanes o laterals de 
calçada s’utilitzaran toveres “boquilles” d’angle baix 5º ó 15 º. 
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1.2.3.4. Reg per degoteig, exsudació, microaspersió o difusió. 
 
 Aquest tipus de reg, serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat 
de filtre metàl·lic de 300 (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja, (que es 
col·locarà a la sortida del bypass sectorial) i de vàlvula metàl·lica reductora de pressió 
(col·locada a l’entrada del bypass sectorial) de 10 a 0,5 atm.. 
 

La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics 
per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, etc..., i altres 
accessoris corresponents segons el producte. 

 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del 

100% adient al tipus de planta que es pretengui regar. 
 

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en 
zones de terra. 

 
a) Reg degoteig arbrat viari i jardinières 

 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la 

xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm., de 
diàmetre en una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb 
tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita 
instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, just per sota del planxé de 
formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del 
mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 

 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un 

pericó de 0,50 x 0,50 m., per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a 
cada una d’aquestes amb PE de 20 mm de diàmetre.  

 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h 

aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 
20 cm. aproximadament (detall 9). 

 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de 

l’escocell o s’enregistraran en pericons de 0,50 x 0,50 m. 
 

Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord 
pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., 
connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 

 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que 

s’ubicarà en el punt més alt de la instal·lació, dins del pericó. Aquest pericó serà nou o 
podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge. (detall 10 i 11) 

 
b) Reg degoteig en parterres de zona verda 

 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa 

secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix 
diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no 
superiors a 80 m. de longitud amb degolladors auto netejades i compensats de 2,3 l/h, 
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inserits a cada 40 cm. com a màxim. Dites línies estaran separades 20 cm., de les 
voreres i entre elles 40 cm., quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de 
plantació. 

 
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix 

diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50 x 0,50 x 0,50 m., connectat al 
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. 

 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que 

s’ubicarà en el punt més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o 
podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge. (detall 12). 

 
1.2.3.5. Reg per inundació, exudació, micro aspersió o difusió. 

 
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics 

per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, etc..., i altres 
accessoris corresponents segons el producte. 

 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del 

100% adient al tipus de planta que es pretengui regar. 
 

Els inundadors, micro aspersors o micro difusors, estaran proveïts d’un sistema 
de regulació de cabal entre 0 i 400 l/h. 
 

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en 
zones de terra. 

1.3. Automatització de la xarxa de reg 

1.3.1. By-pass de electrovàlvula sectorial 
 
 Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig, micro irrigació, serán 
dotades de bypass. 
 

Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg, resta 
composat per 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat 
d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que 
suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb 
rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de llautó 
homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó. 

 
El diàmetre de l’esmentat bypass, serà igual o superior al diàmetre de la 

canonada i es determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel 
comptador. Quan el bypass resti ubicat als pericons els accessoris quedaran alliberats 
de morter per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris. (detall 13) 
 
Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials:  
 
El bypass mestre: s’ubicarà dintre de pericó de 0,80 x 0,60 x 0,60 m., annex al pericó 
del comptador i a la mateixa profunditat que aquest. (detall 4) 
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La seva funció és la de mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada quan no 
s’està efectuant el reg. 

 
El bypass sectorial podrà ser : 
 
Bypass sectorial senzill : estarà ubicat dintre de pericó de 0,50 x 0,50 x 0,50 m. amb 
tapa de fundició, quedant a una profunditat d’uns 0,40 m. aproximadament i pròxim a 
la zona verda a regar. (detall 14) 
 
By-pass sectorial doble : estarà ubicat dintre de pericó de 1 x 0,50 x 0,50 m., amb dues 
tapes de fundició, quedant a una profunditat d’uns 0,40 m. aproximadament i pròxim a 
la zona verda a regar. (detall 15) 
 

La seva funció és mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària del sector 
corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. 

 
Tots els sistemes de muntatge de bypass d’electrovàlvula caldrà sotmetre’ls a la 

consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
 

1.3.2. Programadors elèctrics o electrònics 
 
 Totes les instal·lacions de reg s’automatitzaran amb programadors electrònics 
modulars ampliables. Seran de tipus professional i homologats per Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal 
 
Característiques programadors: 
 
- Temps de reg per estació d’1 minut a 2 hores (en increments d’1 minut) en 
programes A, B i C. Fins 12 hores en Programa D. 
- Arrencades per dia: 8 per dia i per programa, fins 32 inicis diaris. 
- Horari de reg: calendari de 7 dies, interval de reg de fins 31 dies o dia real de 
programació parell o imparell, fet possible pel rellotge/calendari de 365 dies. 
- Entrada al transformador: 120VAC, 60Hz (230VAC, 50/60Hz per a us internacional). 
- Sortida del transformador: 25VAC, 1.5 amp. 
- Sortida per estació: 24VAC, .56amp per estació. 
- Sortida màxima: 24VAC, 1,4 amps (inclou el circuit de vàlvula mestre) 
- Bateria alcalina de 9 V per mantenir en memòria la programació. 
 

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del 
reglament electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i diferencial 
de 40 A amb sensibilitat de 300 mA. 

 
La ubicació del programador serà dins d’armari de poliester tipus i compatible, 

segons homologació de Parcs i Jardins, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, 
proveïts de pany amb clau estàndard 405 (detall 16). 

 
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric 

d’enllumenat amb una separació de 20 cm. entre ells, sobre una "peana" comú de 
formigó, col·locant un tub coarrugat de 60 mm de diàmetre per l’interior de la mateixa 
que connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica. 
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En el cas que la "peana" no sigui comú es farà un pont amb tubular de 60 mm de 
diàmetre per sota del paviment, que connecti els dos armaris. 
 

Si no es disposes d’una escomesa elèctrica, s’efectuaria la contractació d’una 
específica per al programador de reg, per part de l’instal·lador complint les normatives 
vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins 
de Barcelona, Institut Municipal. 

 
En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja tipus mini-clik 

regulable entre 3 i 25 mm., amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable i es 
col·locarà annexa a l’armari del programador. (detall 17). 
 

1.3.3. Programadors elèctrics autònoms 
 
 Aquest programador actua amb instal·lació elèctrica per l’accionament de les 
electrovàlvules amb solenoide d’impulsos de 9V. L’alimentació elèctrica del sistema i el 
propi programador es a través d’una bateria de 9V. 
 

Dit programador només es farà servir en instal·lacions de reg amb més de tres 
estacions o sectors de reg quan no sigui possible una escomesa elèctrica i prèvia 
consulta amb els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 

 
La ubicació del programador serà dins d’armari de poliester tipus i compatible, 

segons homologació de Parcs i Jardins, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, 
proveïts de pany amb clau estàndard 405 (detall 16). 

 
En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja tipus mini-clik 

regulable entre 3 i 25 mm., amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable i es 
col·locarà annexa a l’armari del programador. 

 
Característiques del programador: 
 
- Alimentació DC : bateria de 9V amb autonomia d’1 a 2 anys. 
- 3 programes independents 
- Fins 4 arrencades per programa 
- Prova d’autodiagnòstic d’avaries en cada estació. 
- Funcionament de l’estació: des d’1 minut fins 9 hores 59 minuts en augments 
d’1 minut. 
- Programació de dies actius, segons els dies de la setmana o a intervals. 
- Percentatges regulables de reg: 10% fins 200% 
- Entrada de sensor extern 
- Parada per pluja fins 99 dies 

- Activació manual 
 

1.3.4. Programadors autònoms 
 

Aquests programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un 
màxim de tres estacions o sectors de reg i prèvia consulta amb els Serveis Tècnics de 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
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Els programadors autònoms seran de tipus professional, homologats per Parcs I 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, amb solenoide a impulsos i alimentats per 
piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any. 

 
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetrà el 

funcionament fins i tot submergits en aigua. El segellat ha de permetre la substitució 
de les piles. 

 
El programador es fixarà a una de les parets laterals del pericó quedant el més 

amunt possible. 
 

Els programadors seran actius i compatibles en funció dels models. 
 

Característiques programadors: 
 
- Temps de reg ajustable entre 1 minut i 12 hores, amb passos d’1 minut. 
- 3 programes completament independents: A, B i C. 
- 8 arrencades per dia i per programa. 
- Cicle de reg de set dies. 
- Possibilitat de programar un número il·limitat de caixes de connexió amb una 
única consola de programació. 
- Ajust automàtic d’hora i dia quan el programa es transmet a la caixa de 
connexió. 
- Apagat automàtic de la pantalla de cristall líquid després d’1 minut sense 
utilitzar la consola. 
- Autonomia d’1 any. Alimentació amb pila alcalina de 9 V tipus 6AM6 o 
6LR61. 
- Indicador de pila baixa 
- Interval de temperatures de funcionament: 0º-55ºC 
(detall 18). 

2. TREBALLS ELÈCTRICS 
 
2.1.  Instal·lacions elèctriques fins a 24 V 
 
 Les instal·lacions elèctriques es realitzaran sota tub corrugat de doble capa, els 
conductors tindran un aïllament de tensió nominal de 1.000 V., amb una secció mínima 
de 1.5 m / m². Si es superessin els 100 metres de longitud la secció del cable serà 
augmentada a 2,5 m / m² 
 
 El nombre dels conductes (N) i el diàmetre del tub (D) es poden obtenir de la 
següent taula: 
 

N 2-5 6-8 9-13 
D (mm) 21 28 40 

Taula 2. Nombre de conductors i diàmetre del tub (mm) 

 Les instal·lacions seran registrades a través d'una arqueta cada 50 metres de 
longitud, podent utilitzar les mateixes arquetes on resta ubicat el by-pass i claus de 
pas. 
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2.2. Connexions elèctriques 
 
 Les connexions elèctriques amb els cables de l'electrovàlvula s'efectuaran amb 
cinta vulcanitzada, torpedos de silicona o similar procediment, evitant que el corrent 
elèctric no derivi a terra. 
 
 
3. CANALITZACIONS 

3.1.  Rases 
 
 Una vegada oberta la rasa, que tindrà unes dimensions mínimes de 20 
centímetres d'ample i 50 centímetres de profunditat fins a la generatriu superior del 
tub, es regularitzarà el fons amb una base de sorra (sauló), d'assentament de la 
canonada, de 15 centímetres , a continuació es procedirà a la col·locació de la 
canonada i es recobrirà amb una capa de 15 centímetres de sorra (sauló), per evitar 
que qualsevol element (pedres, etc ...) toquin la canonada, seguidament es procedirà 
al farcit de les rases. 
 
 Quan en una mateixa rasa s'ubiquin diverses canonades o conduccions 
elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 5 centímetres, per facilitar 
reparacions posteriors. 

3.1.1. Rases dins de parterres i paviments de sauló  
 
 Les rases dins de parterres s'ompliran sense compactar i deixant la terra amb un 
bombament superior de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una 
granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 
 
 En zones verdes consolidades serà obligat obrir rases de 20 cm. d'ample 
manualment. 
 
 Les rases fetes sobre paviment de sauló s'ompliran amb sauló en tongades de 
20 cm. compactades al 95% PM. 
 
 Quan en una mateixa rasa s'ubiquin diverses canonades o conduccions 
elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 5 centímetres, per facilitar 
reparacions posteriors. 
 

3.1.2. Rases en passos de calçades, voreres i pavim ents especials 
 
 S'efectuaran segons el que disposen les ordenances d'obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic. 
 

3.2. Arquetes 

3.2.1. Arquetes per a la ubicació de vàlvules i byp ass de electrovàlvules 
sectorials 

 
 Les dimensions de les arquetes seran de 40x40x60 cm. i 60x60x60 cm. Es 
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construiran amb parets de 15 cm. de totxo perforat , recolzades en massa de formigó 
HM-20, col·locat sobre capa de graves de 20 cm. per drenatge. 
 
 L'interior de l'arqueta anirà revestit de revoco de morter 1 i 3 arrebossat. Es 
disposaran passa murs amb canonada de PVC, amb un diàmetre doble al de la 
canonada a instal lar, segellat. 

3.2.2. Arqueta per a la ubicació de vàlvula de rete nció i by-pass mestre 
 
 Les dimensions de l'arqueta per a la ubicació de la vàlvula de retenció de clapeta 
i el By-pass mestre serà de 80x60x60 cm., I la seva ubicació annexa a l'arqueta del 
comptador i complint les especificacions del punt 3.2. 

3.2.3. Arqueta comptador d'aigua 
 

 Les dimensions de les arquetes dels comptadors vindran determinades pel cabal 
determinat en el projecte, i complint les normatives vigents de la societat 
subministradora. 
 
 La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm. de gruix com a mínim. 
Serà fixada en els laterals del marc mitjançant perns amb tirador encastat quedant al 
mateix nivell del paviment. 
 
 Aquestes tapes tindran el mateix ample que l'arqueta i la seva longitud no serà 
superior a 60 centímetres, es posarà per sota d'aquestes i en les unions un reforç 
d'UPN de 60x30 mm, que pugui ser extraïble, amb la finalitat que l'arqueta no tingui 
cap obstacle a l'hora de fer reparacions. També s'ha de fer un repartiment proporcional 
de les tapes que formen l'arqueta. 

4. ASSAIG DE LES INSTAL·LACIONS 

4.1. Assaig de pressió interior de canonades de reg  
 
 Es realitzaran a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams, i es 
recomana que tinguin un llarg aproximat de dos-cents metres. Abans de començar la 
prova s'han de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada 
i la rasa ha d'estar parcialment farcida deixant les juntes descobertes. 
 
 S'iniciarà omplint d'aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint plena 
la canonada, almenys quaranta-vuit hores. 
 
 L'ompliment de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant 
oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant 
després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt es col·locarà una reixeta 
de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram a assajar, es 
tancarà convenientment amb peces especials per evitar desplaçaments de la 
canonada o fuites d'aigua i que han de ser fàcilment desmuntables , per poder 
continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de passos 
intermedis es troben ben obertes. 
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 La pressió es farà pujar lentament de manera que l'increment de la mateixa no 
superi un kilogram per cm2 cada minut. 
 
 Un cop obtinguda la pressió màxima, es deixarà de fer durant trenta minuts i es 
considerarà satisfactòria quan, durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no 
acusi descens superior a √ P / 5 on P la pressió de prova en rasa, expressada en 
quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior es 
corregiran els defectes, repassant les juntes que perden aigua, canviant si cal algun 
tub, de manera que a la fi s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la 
magnitud indicada. 
 

4.2. Assaig d'estanquitat de canonades de reg 
 

 Després d'haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de 
realitzar la prova d'estanquitat. La pressió de prova d'estanquitat serà la màxima 
estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 
 
 La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se en 
el tram de canonada en prova mitjançant un bombí manual, de manera que es 
mantingui la pressió de prova d'estanquitat després d'haver omplert la canonada 
d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La durada de la prova d'estanquitat serà de dos 
hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula V = K·L·D 
 
V = Pèrdua total en prova, en litres 
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior, en metres 
K = Coeficient que depèn del material 
 
 El Contractista s'encarregarà de repassar totes les juntes i tubs defectuosos 
qualsevol que siguin les pèrdues fixades o si aquestes són sobrepassades, també es 
revisaran juntes i tubs tot i que la pèrdua d'aigua sigui inferior a la admissible. 
 
 A més de la realització de les dues proves preceptives descrites, s'han 
d'emplenar les indicacions de la direcció facultativa. 

5.  SUPERVISIÓ I RECEPCIONS D'OBRES 
 

 A la recepció de l'obra, en presència del personal de l'empresa instal·ladora, i del 
contractista es realitzaran les següents proves i inspeccions: 
 
• Supervisió del bon estat dels circuits de les instal.lacions. 
• Proves en càrrega del circuit hidràulic, comprovant que no hi ha pèrdues. 
• Proves de funcionament dels sistemes elèctrics i programadors. 
• Proves de cobertura del sistema de reg. 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Detall n º 1: Esquema tapa comptadors. 
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Detall n º 1b: Pericó comptador. 
 
Detall n º 2: Pericó bypass sectorial senzill. 
 
Detall n º 3: Pericó bypass sectorial doble. 
 
Detall n º 4: Esquema de connexió By-pass. 
 
Detall n º 5: Pericó tipus connexió cablejat. 
 
Detall n º 6: Difusor / Aspersor de turbina 
 
Detall n º 7: Boca de reg. 
 
Detall n º 8: Croquis detalls de reg per degoteig en arbres d'alineació i detall de 
tubulars en paviments especials. 
 
Detall n º 9: Croquis detalls de reg per degoteig en arbres d'alineació i detall de 
tubulars en voreres. 
 
Detall n º 10: Traçat de les xarxes de reg sobre de les lloses de metro, pàrquings o 
altres. 
 
Detall n º 11: Tapa de fosa normalitzada. 
 
Detall n º 12: Secció de pas dins de parterres o paviments de sauló. 
 
Detall n º 13: Secció de pas encreuament de vorera tipus. 
 
Detall n º 14: Tubulars obligatòries de pas de carrer. 
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1. Aplicació 
 
 Aquest document especifica les característiques que tenen els reguladors locals, 
seran els únics reguladors que podran ser instal·lades a la Ciutat, sempre que no 
s’especifiqui expressament el contrari. 
 

2. Justificació 
 
 Els nous avanços tecnològics comporten nous mètodes d’execució, per aquest 
motiu cal adaptar els sistemes de comunicació al nous reguladors. 
 
 La funcionalitat del regulador gairebé es manté, ja que no cal aportar canvis 
importants, les modificacions més profundes estan en el canto de les comunicacions, 
tan en el suport físic com en el seu tractament. 
 

3.  Descripció de les actuacions 
 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents equips: 
 - mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-002-CAT 
 - equip de control de semàfors 
 
 Aquests reguladors es connectaran amb la central de regulació BCN-REG-CR-
002-CAT amb connexió de fibra òptica, quedant així integrats dins de la xarxa de 
regulació de trànsit. 
 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el 
control de ventilació forçada amb termòstat. 

4.  Mòdul d’alimentació 
 
 Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 
48Ah. 
 

5. Equip de control de semàfors 
 
L’equip estarà alimentat a 24Vdc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
  
Complimentarà les següents característiques : 
Temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºC 
Conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 
           C.E.M. EN-50082-2 
           marcat CE 
Conformitat de seguretat: EN-60950 
                      EN-61204 
 
 Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des 
del centre de control i/o terminal local (no intel·ligent). 
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 Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes 
descrites a continuació. 
 
 Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que 
són introduïdes des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser 
actives, a fi de habilitar al carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, 
comandes descrites a continuació. 
 
 Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma 
puja el bit d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes 
que el propi regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar 
si bé que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
 

5.1. Mòdul d’entrades digitals 
 
 L’equip té fixes les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb 
contactes lliures de potencial: 

- Entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
- Entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
- Entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
- Reserva 
- Reserva 
- reserva 

 
 Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades amb 
contactes lliures de potencial. 
 

5.2. Mòdul d’entrades analògiques 
 
L’equip té dues entrades analògiques de les següents característiques: 

- Entrada diferencial de 4 – 20 mA 
- Resolució de 8 bits 

 

5.3. Mòdul de sortides a semàfors 
 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos.  
 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100W. 
 
 Tindrà control de potència sobre els leds, retallant i moderant la lluminositat, amb 
paràmetres de soft. 
 
 La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, complimentant 
sempre les reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
 
 Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes 
definides (màxim de 32 etapes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 
U, V, W, X, Y, Z, #,$,%,&,@,*).  
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 Els colors seguiran el següent quadre, entenent que el vermell vol dir activar la 
sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el 
semàfor té altre color lluirà amb altre color: 
 
D : apagat o desconnectat 
V : verd fix 
R : vermell fix 
A : ambre fix 
P : verd intermitència ràpida 
J : verd fix i ambre intermitència lenta 
I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
F : ambre intermitència lenta 
C : verd intermitència lenta 
N : verd i ambre fix 
S : vermell i ambre fix 
B : vermell intermitència lenta 
H : vermell intermitència ràpida 
E : ved i ambre intermitència ràpida 
K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 
 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. 
 
 Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 Watts,(uns 
0,1 A.). 
 
 Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per 
enregistrar els consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la 
cruïlla en colors durant el primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que 
podrà ser, si així es considera, modificada des del teclat local. 
 
 Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida 
s’activa (retard a inici de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al 
enregistrament de una alarma per falta de consum i una altre per excés de consum. 
Únicament en el cas de vianants, l’excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les 
variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats. 
 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 

5.4. Mòdul de programació local i remota 
 
 La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i 
teclat, capaç d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
 
 La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els 
protocols d’enviaments. 
 
La conversió de cable de coure a cable de fibra es farà fora de la CPU en un 
mòdul ubicat a nivell de borns. 
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5.5. Algorismes interns 

5.5.1. Tractament d’entrades 
 
 Les entrades fixes es tractaran com alarmes de sistema. Comandes: ‘A’,’B’ i ‘Q’.  
 
 Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze 
minuts (quarts horaris) amb intensitat i temps d’ocupació, es guardaran quatre 
registres per detector (una hora) cíclics. 
 
 Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de la mitja 
dels tres últims cicles. 
 

5.5.2. Tractament de entrades analògiques 
 
Les entrades es tractaran com dades de sistema, comandes ‘K’. 
 
 Aquestes dades s’enregistraran en valors de quart d’hora, síncrona amb els 
quarts de rellotge i amb el valor obtingut de dividir la suma dels valors llegits cada 30 
segons entre 30. 
 
S’emmagatzemaran els quatre últims cicles. 
 
 La lectura instantània també estarà disponible, oferint la última lectura de 
30segons feta. 
 

5.5.3. Tractament de sortides 
 
 Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en 
colors. 
 
 La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada 
del calibrat serà un cicle. 
 
 Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 
imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà 
en colors. 
 

5.5.4. Sincronització 
 
 Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada 
de sincronisme, i una sortida. 
 
Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
 
 El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de 
fase sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o 
escurçarà el cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 
 
Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
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5.5.5. Canvi de pla de trànsit 
 
 Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local i d’un extern 
que serà enregistrat des del ordinador central. 
 
Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle 
sempre que no sigui forçat,[Sn!], en aquest cas ho farà immediat al rebre l’ordre. 
 

5.5.6. Canvi d’estructura 
 
 El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes 
(màxim) cadascuna de les transicions. 
 
 Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans 
finals de transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla 
Y. 
 
 El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla 
implica canvi d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules 
anteriors per seguir les etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà 
una etapa genèrica de sis segons de tot vermell. 
 

5.5.7. Taula horària 
 
 Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els 
canvis de plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per 
calcular el inici del cicle a fer. 
 
 En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, 
funcionament, actuacions a sortides directes, etc. 
 
 Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la 
setmana. 
 
Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
 
Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la 
primera referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 
 
 Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i 
vermells i donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció 
de l’ordre. 
 

5.5.8. Pla extern 
 
 El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit 
plans. 
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Aquest pla es escrit des del ordinador central. 
 
 Es conegut com ‘PX’, s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de 
pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver 
passat més de quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent 
un canvi a pla a un dels vuit que pertoqui 
 

5.6. Comunicacions 
 
 Les comunicacions des del ordinador es faran via protocols intern expressat en 
les comandes, dins d’un protocol TCP/IP estàndard. 
 
 La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador 
a fibra òptica 9/125 monomodo. 

6. Comandes 
 
 Totes les comandes poden ser executades, si no s’explicita el contrari, des el 
terminal local o des del remot. 
 
 Tant la confirmació com la anul·lació generaran una alarma indicant l’operador 
que ha fet els canvis. 
 
El regulador retornarà el símbol “>” (prompt) quan hagi acabat l’execució de la 
última ordre introduïda. 
 
Si al retornar el prompt aquest signe està precedit per el caràcter “?”, indicarà 
que la ordre anterior no ha estat acceptada. Les causes de que sigui rebutjada una 
ordre pot ser per: 

• S’ha produït un error de sintaxis. No reconeix l’ordre o hi ha un error en els 
paràmetres. 
• La sintaxis es correcta però existeix algun error en los paràmetres. 
• La introduïda no té sentit en el context actual o amb els paràmetres de que 
disposa el regulador. 

 
La simbologia i notació utilitzada és la següent: 
[ ] : paràmetres opcionals 
| : paràmetres excloents 
rg : rang de selecció ‘a,b,c ... n’ o ‘a-n’ 
ordre : format general de una instrucció 
ordre abreviada : per la programació d’un o més paràmetres en la mateixa instrucció 
interrogació : format general d’una interrogació 
interrogació selectiva : permet seleccionar els elements interrogats 
 

6.1. Directives 
 
1: Ordre 
2 :Ordre abreviada 
3 : Interrogació 
4 : Interrogació selectiva 
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Ordres :  
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6.2. Mètode de captació d’alarmes 
 
El regulador disposa de dos buffers d’alarmes: 
 
• El buffer genèric: és el buffer en el que s’ha emmagatzemen les alarmes 
que té actives el regulador. 
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• El buffer específic: és un buffer per cada tipus d’alarma, en els que s’emmagatzema 
la última alarma de cada tipus, indicant l’hora i la informació associada a la alarma. 
 
 La alarma activa existeix en el buffer genèric fins que no desapareix la alarma i a 
més no ha estat consultada. Si la alarma està activa mai desapareixerà del buffer 
genèric. 
 
 Al finalitzar la alarma s’esborra del buffer genèric i queda emmagatzemada en el 
buffer específic la última detecció de la alarma. 
 

6.3.  Mètode de programació 
 
 Al modificar algun paràmetre de configuració, aquest paràmetres queden 
emmagatzemats en una memòria temporal fins que es realitza la acció de validar 
mitjançant la ordre X. 
 
 Al realitzar la instrucció X el regulador analitza la coherència de les dades i quan 
aquesta coherència es valida, es guarden en la memòria definitiva de configuració. 
 
 Si el anàlisis de la coherència no es vàlid, el regulador informa al operador, amb 
uns missatges, del error introduït en la configuració. 
 
 La instrucció ANULAR permet esborrar la memòria temporal de dades de 
configuració.  
 
 Superat un temps entre la modificació dels paràmetres de configuració i la 
validació, es reportarà una alarma de X. 
 
 Sempre que es realitzi una modificació i es verifiquin les dades el regulador 
reportarà una alarma de validació (V). 
 
 

7. Esquema funcional 
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1. Aplicació 
 
 Aquest document especifica les característiques que tenen els mòduls de 
semàfors. 
 
 Tot semàfor quedarà compost per la unió rígida dels mòduls que el formen. 
 

2. Justificació 
 
 A fi de poder mantenir la uniformitat visual en les actuacions sobre els semàfors ja 
sigui per reparacions, ampliacions o modificacions, tots els mòduls que s’instal·lin 
complimentaran aquesta especificació, sempre que no s’expliciti el contrari. 
 
 El disseny del semàfor pretén respondre a una solució robusta amb pocs 
components electrònics, molta fiabilitat en el funcionament del semàfor i permetre fer 
reduccions de lluminositat controlant la forma d’ona de la alimentació. 
 

3. Descripció de les característiques del mòdul 
 

- Tensió d’alimentació de funcionament : entre 30 Vdc i 18 Vdc 
- Rang de funcionament de -15 ºC a 60 ºC de temperatura ambient. Classe A 
- Control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per 

radiació en la òptica 
- Òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb protecció IP55. 
- Leds d’alta luminescència, 12 anys de vida útil, distribució angular d’àmplia 
- Obertura, tipus W 
- Compliment de les normes EN12368 del desembre’00 i recomanacions a semàfors 

leds del setembre’01 
- Cromaticitat segons les normes anteriors 
- Nivell mínim d’intensitat lluminosa tipus 1 
- Efecte fantasma classe 1 
- Número de branques : principal i controladora una, secundaries mínim quatre 
- Diferencia entre branques en el número de leds 10% 
- Tots els components que conformen la òptica seran passius a excepció d’un 

component que podrà no ser-ho a la branca principal (entenent per component un 
únic element discret, no un conjunt d’elements que conformen un funcionament).  

- Aquest component, en el seu cas, estarà sobredimensionat a 100V per tensió 
nominal de 30V, i a 5A per corrents nominals de 0,5 A, els components podran 
dissipar el doble de la potència màxima nominal i el circuits, pistes, seran 
dimensionades per 5 vegades la màxima corrent nominal. 

- Control d’intensitat lumínica per retall d’ona a 1KHz. de la tensió subministrada, 
amb el valor de la tensió nominal de 30Vdc. 

- Intensitat lumínica amb angles horitzontal i vertical de 0º, mai, ni inicialment, 
superior a les 378 cd:  
 

  vermell 200 mm diàmetre: mínima 250cd, 9.5< consum <10.5w 



4. PLEC DE SEMAFORITZACIÓ 
 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -276- 

  ambre 200 mm diàmetre: mínima 200cd, 9.5w< consum <10.5w 
  verd 200 mm diàmetre: mínima 230cd, 13w< consum <15w 
  vermell 200 mm vianants: mínima 105cd, 3.5w< consum <5w 
  verd 200 mm vianants: mínima 95cd, 5.5w< consum <7w 
  vermell 200 mm bicicletes: mínima 105cd, 3.5w< consum <5w 
  verd 200 mm bicicletes: mínima 95cd, 5.5w< consum <7w 
  vermell 200 mm vianants més bicicletes: mínima 185cd, 6w< consum  
  <8w 
  verd 200 mm vianants més bicicletes: mínima 165cd, 9w< consum  
  <11.5w 

- El mòdul vermell de vianants incorporarà en el seu interior l’equip avisador sonor 
per invidents, aquest equip serà el normalitzat per l’ONCE. 

- L’òptica muntarà sobre la porta sobresortint el suficient per que permeti la 
inclusió del circuit d’invidents dins del cos del semàfor. Òbviament funció de les 
mides de la evolvent de l’òptica. 

- La fiabilitat de l’òptica, per tenir una fallada duna quarta part dels leds, amb treball 
50% apagat/encès en els primers cinc anys serà de 2 x 108 (dos per deu elevat a 
vuit) 

- Esperança de vida útil, instal·lat a carrer, de cadascun dels components, 
mantenint les característiques mínimes : 10 anys. 

- Garantia de la òptica 5 anys. 
 

4. Característiques mecàniques 
 

- Material: policarbonat 
- Resistència al impacte : DIN 53453 
- Màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452 
- Resistència a la tracció superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 
- Estabilitat tèrmica fins a 130º continus, sense deformació 
- Resistent a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o 

àcides. 
 

- Absorció màxima del 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons 
norma DIN53122 

- Color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
- Les pantalles de contrast únicament s’utilitzaran per casos específics, concrets i 

crítics, no fent instal·lacions generalitzades 
 

5. Pictogrames 
 
Els pictogrames seran: 
 

- Disc ple verd, ambre o vermell per els de vehicles 
- Silueta de vianant verda o vermella per els vianants 
- Silueta de bicicleta verda o vermella per a carrils ‘bici’ 
- Silueta vianant i bicicleta verda o vermella per semàfors compartits 
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 En casos especials caldrà subministrar òptiques de vehicles de 100 i 300mm de 
diàmetre, sent les seves especificacions proporcionals en superfície al de 200 mm., al 
igual que fletxes, semàfor tramvia o bus.  
 
 En els pictogrames adjunts es mostra una mida per obtenir les proporcions de tota 
la figura. Els píxels indicats no són de compliment, únicament pretenen determinar la 
silueta de la figura. 
 
 Tot model abans de ser instal·lat cal ser verificat per aquest Departament, un cop 
acceptat podran ser instal·lades les unitats adients a carrer. 
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1. Aplicació 
 
 Aquest document especifica el mòdul d’alimentació que cal utilitzar en tots els 
equips instal·lats a la Ciutat, sempre que no s’especifiqui expressament el contrari. 
 

2. Justificació 
 
 Les noves tecnologies amb els baixos consums ens permeten optar per opcions 
d’alimentacions ininterrompudes, mantingudes per acumuladors, aportant una millora en 
la disponibilitats dels equips i per tant en la seva explotació i servei. 
 
 S’inclouen proteccions contra sobretensions de xarxa així com reconnexions 
automàtiques per complementar i reforçar l’opció anterior. 
 

3. Descripció de les actuacions 
 
L’actuació en els equips contempla: 
 • Protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa 
 elèctrica 
 • proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament 
 automàtic. 
 • Font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries 
 
 La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies 
abans de que destrueixi els equips electrònics. 
 
 La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per 
la actuació de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del 
aïllament dels conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment. 
 
 La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip 
 
 Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, 
es considera la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest 
descarregadors aporten un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu estat a 
distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi deteriorat si la corba real ha 
excedit la seva previsió energètica. 
 
 
 Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra 
correcte, això implica tenir un valor inferior als 18 Ω. 
 
 La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb 
F+N és la del esquema de connexionat de la figura 1, muntat sobre el perfil omega que fa 
de borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada 
com entrada digital de l’equip que alimenta. 
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 La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb 
F+F és la del esquema de connexionat de la figura 2, muntat sobre el perfil omega que fa 
de borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada 
com entrada digital de l’equip que alimenta. 
 
 El rearmament automàtic és l’esquema de connexionat de la figura 3, muntat sobre 
el perfil omega que fa de borner d’entrada d’alimentació. 
 
 La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb 
bateries, sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 
 
 Tots aquests equip i material es muntaran en un caixa d’exterior de poliester, de 
mides aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament d’obra civil. 
 

4. Característiques tècniques dels elements 
 
Descarregador tipus D1 (V 20-C/1)  
 

- Tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz 
- Classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
- Classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 
- Màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 Ka 
- Nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
- Nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
- Nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 Kv 
- Temps de reacció màxim : 25 ns 
- Protecció : IP20 
- Rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 Oc 
- Muntatge amb sòcol 
- Contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat  

 
Descarregador tipus D2 (NPE) 
 

- Tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz 
- Resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 GΩ 
- Valor cresta corrent raig (10/350): 25Ka 
- càrrega : 12,5 As 
- Energia especifica: 160 kJ/kg 
- Màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 Ka 
- Nivell de protecció Up : < 1,2 kV 
- Temps de reacció màxim : 100 ns 
- Capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 Aeff 
- Rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
- Muntatge amb sòcol 
- Contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
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Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150)  
 

- Tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz 
- Classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
- Classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 
- Màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 
- Nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
- Nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
- Nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
- Temps de reacció màxim : 25 ns 
- Protecció : IP20 
- Rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
- Muntatge amb sòcol 
- Contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

 
Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT) 
 

- Protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 
- Reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 
- Transformador diferencial incorporat 
- Sensibilitat fixa de 30 mA 
- Corba d’obertura tipus C 
- Temporització de dispar fixa de 20 ms 
- Numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 
- Numero de reconnexions per diferencial : 10 
- Temps entre reconnexions: 1 min. 

 
 

- Temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 
- Visualització instantània de fuites en display de tres dígits 
- Senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de 
- Magnetotèrmic i diferencial. 
- Indicador de reconnexions en display 
- Reset i test mitjançant polsador 
- Fixació a carril DIN 
- Compliment de la norma UNE 61008-1 

 
Font d’alimentació FA 24/1000w 
 

- Tensió nominal de sortida 24 Vdc 
- Marge de freqüència de xarxa: 47 ÷ 63 Hz 
- Pic de corrent d’entrada en la connexió < 32 A 
- Temps de manteniment (Vin: Nominal): > 20 ms 
- Marge d’ajust de sortida ± 17% Von 
- Regulació amb la càrrega ( Io: 0 ÷ 100% ): < 0.3% Von 
- Regulació amb la línia (Vin: -20 ÷ +20% ): < 0.3% Von 
- Proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits: per limitació de corrent 
- Proteccions contra sobretensions de sortida: 125 ÷ 140% Von 
- Proteccions contra sobreescalfament: Auto rearmament 
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- Detecció remota (Caiguda màxima per cable): 0.3 Vdc 
- Inhibició remota opto acoblada 5V ÷12Vdc 
- Risat (xarxa + commutació) < 75 mVpp 
- Soroll ( BW = 0 ÷ 20 MHz ): < 250 mVpp 
- Rigidesa dielèctrica entrada - sortida > 3000 Vac 
- Rigidesa dielèctrica entrada - terra > 1500 Vac 
- Rigidesa dielèctrica sortida - terra > 500 Vac 
- Temperatura de funcionament Io = Iomax.: 0 ÷ 50 ºC; Io = ½ Iomax.: 0 ÷ 70 ºC 
- Conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 ; C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
- Conformitat de seguretat EN-60950 EN-61204  
- M.T.B.F. ( HDBK MIL 217-E; GB, Ta = 25ºC ): 110.000 h 
- Rendiment superior al 90% 
- Alarma de fallo de font, per: fallo de xarxa, sobrecarrega o avaria de la font. 
- Alarma de bateria baixa, per: descarrega, creuament o envelliment de bateria. 
- Les alarmes són senyalitzades per contactes lliures de potencial. 

 

5. Enginyeria de detall 
 
 Per al equip concret s’estudiaran els valors dels components atenent a les 
condicions concretes de la instal·lació i subministra existent. 
 
L’alimentació podrà ser modificada per equips que no siguin reguladors, com poden ser 
panells, càmeres, etc., en aquests casos cal valorar la necessitat de estar suportats amb 
bateries, panell amb missatges vitals, càmeres critiques, etc., de no ser necessari estar 
suportats amb bateries el que s’eliminarà és la última etapa de la font mantenint-se, 
sempre, el rearmament automàtic i les proteccions contra descarregues. 
 
 Les fonts sempre seran del tipus descrit, modificant-se únicament les capacitats, 
no els models, de les bateries en funció del consum i autonomia que hagi de suportar. 
 
 D’excedir dels 1000w s’utilitzaran dues en paral·lel. 
 
 Els equips usuals per aquesta alimentació són els reguladors, amb semàfors de 
leds, i les centrals, requerint-se els següents valors: 
 

 REGULADOR CENTRAL 
Potència (W) 100 200 

Magnetotèrmic equip 
Intensitat/corba 10/C 6/C 

Secció entre escomesa i 
equip en mm2 6 6 

Magnetotèrmic escomesa 
Intensitat/corba 40/C 40/C 

capacitat bateries de 24Vdc 48 Ah 24 Ah 
 

6. Esquema general 
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L’esquema general és: 
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