


 



Índex general 
 
 
 
DOCUMENT NÚM. 1 .- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMORIA 

  ANNEX Nº 1. Antecedents i fotografies 

ANNEX Nº 2. Geologia i geotècnia 

ANNEX Nº 3. Topografia 

ANNEX Nº 4. Anàlisis d’alternatives 

ANNEX Nº 5. Urbanisme 

ANNEX Nº 6. Estructures 

ANNEX Nº 7. Enllumenat 

ANNEX Nº 8. Drenatge 

ANNEX Nº 9. Procés constructiu 

ANNEX Nº 10. Seguretat i Salut 

ANNEX Nº 11. Ferms i paviments 

ANNEX Nº 12. Estudi d’impacte ambiental 

ANNEX Nº 13. Pla d’obra 

ANNEX Nº 14. Serveis afectats 

ANNEX Nº 15. Justificació de preus 

ANNEX Nº 16. Pla de control de qualitat 

 

DOCUMENT NÚM. 2 .- PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM. 3 .- PLEC DE PRESSUPOST 

 

DOCUMENT NÚM. 4 .- PRESSUPOST 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 3 

PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS 
 
1.  ASPECTES GENERALS .........................................................................................1 

1.1.  Objecte, abast i disposicions generals ...............................................................1 
1.1.1.  Objecte..........................................................................................................1 
1.1.2.  Àmbit d'aplicació.........................................................................................1 
1.1.3.  Instruccions, normes i disposicions aplicables..........................................1 

1.2.  Descripció general de l'obra...............................................................................3 
1.3.  Direcció d'obra. ...................................................................................................3 
1.4.  Desenvolupament de les obres ...........................................................................5 

1.4.1.  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.....................................5 
1.4.2.  Plànols d'obra ..............................................................................................5 
1.4.3.  Programa de treballs ...................................................................................6 
1.4.4.  Control de qualitat ......................................................................................7 
1.4.5.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs..............................8 
1.4.6.  Informació a preparar pel contractista .....................................................8 
1.4.7.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres ..............................8 
1.4.8.  Seguretat i salut al treball ...........................................................................9 
1.4.9.  Afeccions al medi ambient ..........................................................................9 
1.4.10.  Abocadors .................................................................................................9 
1.4.11.  Execució de les obres no especificades en aquest plec. .........................9 

1.5.  Amidament i abonament ..................................................................................10 
1.5.1.  Amidament de les obres ............................................................................10 
1.5.2.  Abonament de les obres ............................................................................10 

1.6.  Obres executades en horari nocturn i restringit. ...........................................11 
1.7.  Accessos a veïns. ................................................................................................12 
1.8.  Accessos i transports.........................................................................................12 

2.  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ........................12 
2.1.  Demolicions i enderrocs....................................................................................12 

2.1.1.  Enderroc de galeria de servei i estructures .............................................12 
2.1.2.  Demolicions d’elements de vialitat...........................................................14 
2.1.3.  Demolicions d’elements de sanejament i drenatge .................................17 
2.1.4.  Enderroc de revestiments .........................................................................18 
2.1.5.  Arrencada de paviments ...........................................................................20 
2.1.6.  Tall d’estructures amb fil adiamantat .....................................................21 

2.2.  Moviments de terres .........................................................................................22 
2.2.1.  Consideracions generals............................................................................22 
2.2.2.  Excavació a cel obert .................................................................................23 
2.2.3.  Excavació en rases, pous i fonaments ......................................................25 
2.2.4.  Excavacions de buidats entre murs pantalles i sota llosa de forjat.......29 
2.2.5.  Excavació manual per a localitzar serveis...............................................32 
2.2.6.  Rebliments..................................................................................................32 

3.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ..........................................................................35 
3.1.  Formigons ..........................................................................................................35 

3.1.1.  Àrids per a morters i formigons...............................................................35 
3.1.2.  Ciment ........................................................................................................35 
3.1.3.  Aigua...........................................................................................................36 
3.1.4.  Additius per a formigons ..........................................................................36 
3.1.5.  Qualitat de formigons................................................................................36 



 

 

 

3.1.6.  Acer per a armadures passives.................................................................37 
3.1.7.  Acer per a armadures actives ...................................................................38 

3.2.  Obres de Formigó .............................................................................................38 
3.2.1.  Condicions generals...................................................................................38 
3.2.2.  Formigó de neteja ......................................................................................43 
3.2.3.  Formigó en massa o armat en solera i/o recolzaments de canonades ...43 
3.2.4.  Formigó armat en estructures ..................................................................43 
3.2.5.  Formigó gunitat .........................................................................................45 
3.2.6.  Obres de formigó pretensat o postesat ....................................................45 
3.2.7.  Armadures per a formigó armat..............................................................45 
3.2.8.  Armadures per a formigó pretensat ........................................................46 
3.2.9.  Taladres per ancoratges de barres d’acer...............................................46 
3.2.10.  Separadors ..............................................................................................46 

3.3.  Amidament i abonament. .................................................................................46 
3.3.1.  Armadures utilitzades en el formigó armat ............................................46 
3.3.2.  Formigons...................................................................................................47 
3.3.3.  Taladres per a ancoratges de barres d’acer............................................48 

3.4.  Elements auxiliars.............................................................................................48 
3.4.1.  Encofrats ....................................................................................................48 
3.4.2.  Estintolaments i cindris.............................................................................50 

4.  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES .....................................................................53 
4.1.  Materials ............................................................................................................53 

4.1.1.  Acer laminat per a estructures .................................................................53 
4.1.2.  Acers inoxidables .......................................................................................53 
4.1.3.  Altres materials metàl·lics ........................................................................55 
4.1.4.  Protecció contra el foc ...............................................................................55 
4.1.5.  Galvanitzats................................................................................................56 

4.2.  Estructura d’acer ..............................................................................................56 
4.2.1.  Definició......................................................................................................56 
4.2.2.  Forma i dimensions ...................................................................................57 
4.2.3.  Condicions del procés d’execució.............................................................57 

4.3.  Amidament i Abonament .................................................................................59 
4.4.  Normativa de Compliment obligatori .............................................................59 

5.  PANTALLES ...........................................................................................................60 
5.1.  Murets guia........................................................................................................60 

5.1.1.  Definició......................................................................................................60 
5.1.2.  Condicions generals...................................................................................60 
5.1.3.  Condicions del procés d’execució.............................................................61 
5.1.4.  Normativa de compliment obligatori.......................................................61 

5.2.  Llots Tixotròpics ...............................................................................................62 
5.2.1.  Definició......................................................................................................62 

5.3.  Execució Pantalles.............................................................................................62 
5.3.1.  Definició i condicions de la partida d’obra executada ...........................62 
5.3.2.  Condicions del procés d’execució.............................................................64 

5.4.  Repicat de Pantalles..........................................................................................66 
5.5.  Repicat de parament de pantalles ...................................................................66 
5.6.  Amidament i Abonament .................................................................................66 

5.6.1.  Pantalles......................................................................................................66 
5.6.2.  Muret guía..................................................................................................67 



 

 

 

5.6.3.  Repicat de pantalles...................................................................................67 
6.  MICROPILOTS ......................................................................................................68 

6.1.  Definició .............................................................................................................68 
6.2.  Perforació...........................................................................................................68 
6.3.  Injecció...............................................................................................................68 
6.4.  Amidament i abonament ..................................................................................68 

7.  AUSCULTACIÓ I CONTROL..............................................................................70 
7.1.  Topografia automàtica .....................................................................................70 

7.1.1.  Teodolit automàtic programable..............................................................70 
7.1.2.  Electronivells..............................................................................................71 

7.2.  Topografia manual ...........................................................................................72 
7.2.1.  Arqueta de subsidència .............................................................................72 

7.3.  Instrumentació del terreny des de la superfície .............................................74 
7.3.1.  Canonada inclinomètrica..........................................................................74 

7.4.  Instrumentació dins del túnel ..........................................................................76 
7.4.1.  Cèl·lules de pressió total ...........................................................................76 
7.4.2.  Extensímetre ..................................................¡Error! Marcador no definido. 

7.5.  Lectura,arxiu i presentació de resultats .........................................................78 
7.5.1.  Equips per a la topografía automàtica ....................................................78 
7.5.2.  Equips per a la presa de dades dd’instrumentació no automàtica .......81 

8.  DRENATGE I CLAVEGUERAM.........................................................................83 
8.1.  Clavegueram......................................................................................................83 

8.1.1.  Materials per a clavegueres i canalització...............................................83 
8.1.2.  Execució de les partides ............................................................................86 
8.1.3.  Amidament i abonament...........................................................................89 

8.2.  Drenatge.............................................................................................................90 
8.2.1.  Materials per a tubs i accessoris de polietilè ...........................................90 
8.2.2.  Execució de les partides ..........................................................................101 
8.2.3.  Amidament i Abonament........................................................................107 

9.  IMPERMEABILITZACIONS .............................................................................109 
9.1.  Impermeabilitzacions i aïllaments.................................................................109 

9.1.1.  Làmines sintètiques per a impermeabilitzacions..................................110 
9.1.2.  Làmines polimèriques per a impermeabilitzacions..............................110 
9.1.3.  Juntes elastomèriques per a formigó .....................................................111 

9.2.  Execució ...........................................................................................................111 
9.2.1.  Impermeabilitzacions,aïllaments i drenatges........................................111 

9.3.  Amidament i Abonament ...............................................................................116 
10.  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.................................................................117 

10.1.  Instal·lacions elèctriques ............................................................................117 
10.1.1.  Condicions generals .............................................................................117 
10.1.2.  Subministrament de materials, proves i documentació ...................119 
10.1.3.  Assaig i proves ......................................................................................121 
10.1.4.  Documentació a lliurar........................................................................123 
10.1.5.  Condicions que han de tenir els materials i la seva instal·lació.......124 
10.1.6.  Condicions d’instal·lació dels materials ............................................134 
10.1.7.  Condicions a les instal·lacions de baixa tensió ..................................134 
10.1.8.  Legalització de les instal·lacions .........................................................137 
10.1.9.  Amidament i abonament .....................................................................137 



 

 

 

10.1.10.  Partida alçada de cobrament íntegre per a la legalització de les 
instal·lacions...........................................................................................................137 

10.2.  Sistema de ventilació ...................................................................................137 
10.2.1.  Introducció ...........................................................................................137 
10.2.2.  Abast .....................................................................................................138 
10.2.3.  Normativa .............................................................................................138 
10.2.4.  Legalitzacions i revisions en el periode de garantía..........................138 
10.2.5.  Amidament i abonament .....................................................................139 

11.  TELECOMANDAMENT I CONTROL CENTRALITZAT DELS 
VENTILADORS, CAMARES DE VIGILANCIA, ELEMENTS D'EMERGÉNCIA I 
B.T ..................................................................................................................................139 

11.1.  Objecte .........................................................................................................139 
11.2.  Descripció de la instal·lació existent ..........................................................139 
11.3.  Descripció de la instal·lació a realitzar .....................................................140 
11.4.  Amidament i abonament ............................................................................145 

12.  MATERIALS PER A FERMS. ............................................................................146 
12.1.  Materials ......................................................................................................146 

12.1.1.  Mescles bituminoses en calent. ...........................................................146 
12.2.  Unitats d’obra, proces d’execució i control ..............................................148 

12.2.1.  Mescles bituminoses en calent. ...........................................................148 
13.  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. .......................155 

13.1.  Marques vials...............................................................................................155 
13.2.  Senyalització vertical. .................................................................................160 

13.2.1.  Senyalització vertical de codi. .............................................................160 
14.  URBANITZACIÓ VIALS I RAMBLA ...............................................................177 

14.1.  Especificació de fàbrica de maó .................................................................177 
14.1.1.  Definició i objectius..............................................................................177 
14.1.2.  Materials ...............................................................................................177 
14.1.3.  Execució de les obres ...........................................................................177 
14.1.4.  Control de qualitat...............................................................................178 
14.1.5.  Amidament i abonament .....................................................................178 

14.2.  Especificacions ram de fuster . Tancaments de fusta ..............................179 
14.2.1.  Aspectes generals .................................................................................179 
14.2.2.  Característiques generals ....................................................................180 
14.2.3.  Condicions de subministrament i emmagatsematge.........................182 
14.2.4.  Amidament i Abonament ....................................................................182 
14.2.5.  Normativa de compliment obligatori .................................................182 

14.3.  Especificacions de tancaments metàl·lics..................................................183 
14.3.1.  Tancaments acer inoxidable ...............................................................183 
14.3.2.  Tancaments metàl·lics .........................................................................184 
14.3.3.  Baranes .................................................................................................185 
14.3.4.  Pasamans d’acer inoxidable................................................................186 

14.4.  Especificació d’envidraments.....................................................................186 
14.4.1.  Definició de característiques d’elements............................................186 
14.4.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge ........................187 
14.4.3.  Amidameny i abonament ....................................................................187 
14.4.4.  Normativa de compliment obligatori .................................................187 

14.5.  Especificació de pavimentacions................................................................187 
14.5.1.  Paviments de terratzo ..........................................................................187 



 

 

 

14.5.2.  Graons de terratzo d’una peça ...........................................................188 
14.5.3.  Paviment granític .................................................................................189 
14.5.4.  Graons de granit abujardat d’una peça ............................................189 
14.5.5.  Paviment de formigó vist.....................................................................191 
14.5.6.  Graons prefabricats de formigó vist ..................................................193 

14.6.  Especificació d’acabats interiors ...............................................................194 
14.6.1.  Acabats de ram paleta .........................................................................194 
14.6.2.  Aplacat de pedra ..................................................................................194 
14.6.3.  Sostres ...................................................................................................194 
14.6.4.  Envans prefabricats .............................................................................195 
14.6.5.  Aplacat metàl·lic ..................................................................................196 

14.7.  Instal·lacions d’evacuació...........................................................................197 
14.7.1.  Tubs de PVC.........................................................................................197 
14.7.2.  Materials auxiliars per a evacuació, canalització i ventilació estàtica
 198 

14.8.  Sistemes de reg i jardineria ........................................................................198 
14.8.1.  Sistemes de reg .....................................................................................198 

14.9.  Elements de mobiliari urbà ........................................................................201 
15.  OBRES DIVERSES...............................................................................................203 

15.1.  Proves de càrrega. .......................................................................................203 
15.1.1.  Vehicles .................................................................................................203 
15.1.2.  Execució ................................................................................................203 
15.1.3.  Amidament i abonament .....................................................................203 

15.2.  Reposició d’elements de Vialitat. ...............................................................203 
15.2.1.  Vorades .................................................................................................203 
15.2.2.  Rigoles ...................................................................................................206 
15.2.3.  Paviment de panot ...............................................................................207 

15.3.  Manteniment del servei...............................................................................209 
15.4.  Planxa de porexpan.....................................................................................209 

15.4.1.  Definició ................................................................................................209 
15.4.2.  Execució ................................................................................................210 
15.4.3.  Amidament i abonament .....................................................................210 

15.5.  Recolzaments de neopre .............................................................................210 
15.5.1.  Definició ................................................................................................210 
15.5.2.  Condicions generals .............................................................................210 
15.5.3.  Condicions del procés d’execució .......................................................211 
15.5.4.  Amidament i abonament .....................................................................211 
15.5.5.  Normativa de compliment obligatori .................................................211 

15.6.  Ampliació d’escomeses................................................................................211 
16.  SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. .......................212 

16.1.  Desviaments provisionals............................................................................212 
16.1.1.  Definició i condicions de la partida d’obra executada......................212 
16.1.2.  Condicions del procés d’execució .......................................................213 
16.1.3.  Amidament i abonament .....................................................................213 

16.2.  Pla d’atenció als ciutadants. .......................................................................213 
16.3.  Normativa de compliment obligatori ........................................................214 

17.  TREBALLS GENERALS.....................................................................................214 
17.1.  Treballs generals. ........................................................................................214 

17.1.1.  Replantejament ....................................................................................214 



 

 

 

17.1.2.  Accés a les obres ...................................................................................215 
17.1.3.  Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars................................215 
17.1.4.  Maquinària i mitjans auxiliars ...........................................................216 

18.  SERVEIS AFECTATS..........................................................................................216 
18.1.  Definició i condicions de la partida d’obra executada. ............................216 
18.2.  Condicions del procés d’execució. .............................................................217 
18.3.  Amidament i abonament ............................................................................218 

19.  SEGURETAT I SALUT........................................................................................218 
19.1.  Senyalització d’obra....................................................................................218 

19.1.1.  Partida alçada d’abonament íntegre per els desviaments de tràfic, 
manteniment i regulació del trànsit durant les obres.........................................218 

 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
1 

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 emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 
d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els 
amidaments i abonaments de les obres. 
 

1.1.2. Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries pel Cobriment de l’Avinguda 
Meridiana en el seu pas pels barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella, on actualment s’hi 
situa el Pont de Sarajevo. 
 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

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. 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997 de 
30 de maig. 
- 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 o armat EHE 98, 
aprovada per Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre de 1998. 
- 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. 
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- 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. 
- 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). 
- Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/1995, de 8 de novembre. 
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 
- 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 
- Reglament electrotècnic CPI-96 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Norma NBE, EA-95 Estructures d’acer en 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.  
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 
de determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions 
d’aquest projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, 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. En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i 
qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval 
aquest esmentat article. Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles 
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
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- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semi resistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
 
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 hi pugui haver 
respecte el que disposa aquest plec. 

1.2. Descripció general de l'obra. 

L’obra projectada de l’ampliació de l’actual Pont de Sarajevo situat a l’entrada de 
Barcelona, entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella i la seva descripció general es 
realitza dins del Document núm.1 del present projecte. 

1.3. 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’Ajuntament, estarà 
a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament 
de Barcelona participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui 
convenient. Per a poder acomplir 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. 
 
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’Ajuntament de 
Barcelona. 
- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
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 què es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
4 

- 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. 
- 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’Ajuntament de Barcelona. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a l’Ajuntament de Barcelona 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 GISA. 
 
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 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
5 

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. 

1.4. Desenvolupament de les obres. 

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

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. 
 
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. 
 

1.4.2. 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 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
6 

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’Ajuntament de Barcelona 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. 
 

1.4.3. 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’Ajuntament de 
Barcelona al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les 
indicacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
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. 
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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’Ajuntament de 
Barcelona 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. 
 

1.4.4. 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. 
 
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’Ajuntament de Barcelona, 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’Ajuntament de 
Barcelona 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. 
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1.4.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és 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. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 

1.4.6. 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 per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta 
cregui convenient. 
 
L’Ajuntament de Barcelona 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. 
 

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

Durant l’execució d’alguns treballs a les andanes (en especial via en placa) es realitzaran 
interrupcions del servei de l’Avinguda Meridiana, segons ho valori la Direcció 
Facultativa. 
 
En general, una part de les obres es podrà executar en horari diürn encara que amb el 
mutu destorb amb els usuaris i amb les precaucions necessàries per part de l’obra. Si les 
molèsties o condicions de l’obra envers els veïns o la circulació de vehicles ho fan 
aconsellable, a judici de la Direcció d’obra, l’horari de treball s’haurà de fer fora de 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
9 

l’horari de servei. Aquestes condicions han d’ésser valorades pel contractista en fer la 
seva oferta ja que estan incloses en els preus unitaris contractats, i per tant, no són 
d’abonament independent. 
 
El contractista haurà de mantenir l’accés dels veïns als pàrquings particulars situats a les 
immediateses de l’obra. Els treballs addicionals que això suposa està influït en les 
partides d’obra. 
 

1.4.8. Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 

1.4.9. Afeccions al medi ambient. 

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 vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol 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. 
 

1.4.10. 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. 
 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

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. 
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1.5. Amidament i abonament. 

1.5.1. Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i, en cas que no hi quedés prou clar, es mirarà 
l’article corresponent en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals o en la normativa 
vigent que afecti a la partida d’obra tractada i, sinó es farà segons especifiqui la Direcció 
Facultativa. 
 
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 a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular 
 

1.5.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1 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. 
Les singularitats que es demanen en alguns elements, i que s’indica en preus o plec de 
condicions no varien els preus contractats ni suposen suplements de preus. 
 
En general, els preus inclouen els elements descrits en plànols, plec de condicions i 
quadre de preus núm. 2. 
 
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-se el contractista 
reclamar 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 hipòtesis 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 argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.2 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. 
En el cas dels límits d’obra, caldria una prèvia autorització de la Direcció d’obra. 
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- 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. 
- 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. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
- Les despeses de neteja i restitució a la situació original dels acabats d’arquitectura i/o 
obra civil afectats per l’anul·lació i retirada d’instal·lacions i la realització 
d’instal·lacions noves no seran objecte d’abonament independent al considerar-se inclòs 
proporcionalment en les unitats del projecte. 
- 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. 
- Les despeses de reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements 
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb 
motiu de totes les operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i la 
descàrrega de material i equips. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
- El possible subministra d’energia elèctrica per part del Enllumenat Públic o Fecsa-
Endesa aniran a càrrec (gestió i despesa) del contractista. També la ventilació, talls de 
tràfic i vigilància necessaris per a l’obra. 
- Els diferents treballs i partides pressupostades inclouen el trasllat a obra - o als diferents 
punts de l’obra – i retirada dels equips necessaris (pantalladores, extenedors 
d’aglomerats, etc.) sense increment o suplement dels preus unitaris contractats. 
 
1.5.2.3 Facturació 
Les factures que el contractista aboni, per ordre de l’Ajuntament de Barcelona o de la 
Direcció d’Obra, amb càrrec a les partides alçades a justificar (Pla d’atenció als 
ciutadans, acció cultural, etc.) es consideraran, abans d’IVA, com a Execució Material. 
 
Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar (Acció Cultural, 
Pla d’atenció al ciutadà i d’altres), és considerarà l’import corresponent de la factura, 
presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA com a import d’Execució 
Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per 
l’Ajuntament de Barcelona. També poden valorar-se les unitats amb preus del quadre de 
preus núm. 1. 

1.6. Obres executades en horari nocturn i restringit. 

L’execució de les obres objecte del present Projecte, inclou treballs en horari nocturn i 
restringit, per evitar afeccions al servei de tràfic tant de la Ronda com dels seus accessos i 
carrers de les rodalies. 
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Els preus unitaris oferts pel contractista tindran inclòs la part proporcional dels sobre 
costos per horari nocturn i restringit. 
 
No es realitzarà cap abonament addicional per aquest concepte. 

1.7. Accessos a veïns. 

Durant l’execució de les obres el contractista haurà de garantir l’accés dels veïns a les 
finques particulars afectades per les obres. El cost de condicionament dels accessos està 
inclòs en els preus del projecte, no donant dret a abonament independent. 

1.8. Accessos i transports. 

Tots els preus oferts pel contractista contemplaran la singularitat de l’obra i tenen inclòs 
l’execució de tots els accessos necessaris per a l’execució de l’obra, així com la seva 
restitució a l’estat inicial en alguns casos. Així mateix els preus tenen inclòs tots els 
transports d’equips per l’execució de l’obra i en especial els transports d’equips 
d’execució de pantalles, llots, injeccions i micropilons, fins i tot els desplaçaments de 
maquinària entre diferents punts de l’obra. 

2.  DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE 
TERRES 

2.1. Demolicions i enderrocs. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 
En aquest conjunt d’unitats d’obra s’inclou: 
- L’enderroc d’estructures de qualsevol tipus de formigó en massa o armat. 
- L’enderroc d’estructures de maó o totxana de qualsevol tipus 
- L’enderroc de diferents elements de vialitat 
- L’arrencada de paviments en la via pública 
- El repicat de parets traient el revestiment de morter, rajola i guix. 
- La demolició dels elements de sanejament i drenatge 
 

2.1.1. Enderroc de galeria de servei i estructures. 

 
2.1.1.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 
Definició: 
Enderroc d'estructura o galeries de construccions existents. L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: 
- Preparació de l’enderroc (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, 
desconnexió d’instal·lacions 
existents etc.) 
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- Enderroc amb mitjans mecànics o manuals. 
- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 
- Tall d’armadures. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador, inclòs transport, càrregues i 
acopis intermedis. 
 
Condicions generals: 
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota 
la cota més baixa del terraplè o desmunt. Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar 
neta de restes de material. El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa 
ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.1.1.2 Condicions del procés d'execució 
Condicions generals: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir o assegurar la correcte continuïtat del servei dels elements de servei 
públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
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 Direcció Facultativa. Els treballs s'han de 
fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és < 2 m. Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal 
apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la Direcció 
Facultativa. En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que 
puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa. 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
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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 medio ambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
Fonaments: 
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància _ 60 cm. 
Murs de contenció, estructures de paredat i estructures de maó: 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es 
faci pràcticament al mateix nivell. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o empentes de 
terres. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
En murs d'alçària lliure en una o ambdues cares, més gran de 20 vegades el seu gruix, s'hi 
ha de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
2.1.1.3 Amidament i abonament 
Criteris generals: 
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a 
dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc., fins i tot els acopis intermedis necessaris amb els corresponents transports. 
També esta inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon d’abocament i condicionament 
de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la definició o condicions 
generals de les unitats d’obra. 
 
2.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció” 
 

2.1.2. Demolicions d’elements de vialitat. 

 

2.1.2.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 
Definició: 
Demolició de paviments, estructures, bases, subbases, rigoles i vorades. 
S’han considerat les unitats següents: 
- Demolicions. 
- Tall d’estructures amb serra de disc adiamantat. 
- Fressat de paviment de mescla bituminosa 
- Escarificació o estriat de paviment de mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Totes les operacions de preparació, com és ara desconnexió d’instal·lacions, 
proteccions, etc. 
- Demolició, tall amb serra de disc escarificat o fressat dels elements, amb mitjans 
mecànics o manuals. 
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- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades de la runa i condicionament de 
l’abocador, inclòs 
transport, càrregues i acopis intermedis. 
- Neteja de la superfície de les restes de runa. 
- Refinat i compactació si es el cas. 
 
Condicions generals: 
Un cop acabats els treballs, la superfície de base ha de quedar neta de restes de material. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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 medio ambiental, en el cas que estigui constituïda. 
Tall amb serra de disc adiamantat. 
Es realitzarà als llocs especificats a la Documentació Tècnica o en el seu defecte on 
indiqui la Direcció Facultativa. 
Toleràncies d'execució: 

- Amplària ± 10% 
- Alçària ± 10% 
- Replanteig ± 1% 
 

Escarificació o estriat de paviment: 
El gruix del escarificat ha de ser l’indicat a la Documentació Tècnica o en el seu defecte 
el que determini la Direcció Facultativa. 
El tractament ha de ser uniforme en tota la superfície. 
Ha d’estar neta de restes de material. 
 
2.1.2.2 Condicions del procés d'execució 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. No s'ha de treballar 
amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. La part per a enderrocar no ha de tenir 
instal·lacions en servei. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim 
possible als afectats. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la Direcció Facultativa. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 
precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han 
d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
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 Direcció Facultativa 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. En cas 
d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.1.2.3 Amidament i abonament 
Enderroc de paviment de mescles bituminoses i escarificació o estriat: 
m2 de superfície realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny i 
dins dels límits ordenats per la Direcció Facultativa. 
El preu inclou càrrega i transport a l’abocador, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
 
Fressat de paviment: 
m2 de superfície per cm de gruix en planta realment executats, amidat segons les 
especificacions de la D.T. 
El preu inclou càrrega mecànica o manual, transport a l’abocador, cànon d’abocament i 
manteniment de l’abocador, inclosa la neteja de la superfície.  
 
Tall amb serra de disc adiamantat: 
m de tall realment executats, ja sigui de mescles bituminoses, formigó o altres estructures 
amb un gruix de cota mitja especificat a la D.T. 
El preu inclou tota la maquinaria necessària, els acopis intermedis, la càrrega i transport a 
abocador o, en el seu cas, a contenidor, de tots els productes resultants de l’operació. 
 
Enderroc de paviment de voreres o paviment de formigó: 
m2 de superfície en planta realment executats amb un gruix de cota mitja especificat a la 
D.T. En els paviments de voreres també queda inclosa la demolició de la base de 
formigó, que no serà objecte d’abonament independent. 
 
Enderroc de vorades i rigoles: 
m de demolició de vorada o vorada amb rigola de qualsevol tipus realment executada. El 
preu inclou també la demolició de la base de formigó, càrrega i transport a l’abocador, 
cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
 
Criteris generals: 
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. Queda inclòs dins de la unitat d’obra la càrrega, el transport a l’abocador 
dels materials resultants, el pagament de cànon d’abocament i condicionament de 
l’abocador i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. En la partida de fressat 
també està inclòs en el preu l’escombrat. 
 
2.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció” 
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2.1.3. Demolicions d’elements de sanejament i drenatge. 

 

2.1.3.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 
Definició: 
Demolició d'elements de sanejament, com son drenatges, clavegueres i pous de registre, 
elements auxiliars, soleres, i reblerts de formigó, amb mitjans mecànics o manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Totes les operacions de preparació com es ara desconnexió d’instal·lacions, brancals 
dels col·lectors, col·locació de proteccions, etc. 
- Demolició dels elements de sanejament. 
- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 
- Tall d’armadures. 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i 
condicionament de l’abocador, inclòs transport, càrregues i acopis intermedis. 
- Neteja de la rasa de restes de runa. 
 
Condicions generals: 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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 medio ambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.1.3.2 Condicions del procés d'execució 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
L'element ha enderrocar ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa. 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.1.3.3 Amidament i abonament 
Clavegueres de formigó en massa o armat: 
m de llargària realment executats mesurats segons els diàmetres interiors dels tubs i 
considerant que tinguin reblert de formigó o solera. 
 
Pous de registre: 
Unitats realment executades mesurades segons metres de profunditat i secció. 
 
Criteris generals: 
Aquests criteris comprenen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 
No seran objecte d’abonament independent el tall d’armadures, la càrrega i transport a 
l’abocador dels materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament, manteniment i 
condicionament de l’abocador, per considerar-se inclosos en les unitats d’obra de 
demolicions. 
Les demolicions d’embocadures i pous de registre s’amidaran en m3 d’ obres de fàbrica 
de formigó. 
 
2.1.3.4 Normativa de compliment obligatori 
Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 
 

2.1.4. Enderroc de revestiments. 

 
2.1.4.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Definició: 
Repicat i arrencada d’elements de revestiment de paraments, amb càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Arrebossats i enguixats amb mitjans manuals 
- Aplacats de pedra amb mitjans manuals 
- Enrajolats amb mitjans manuals 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador, inclòs transport, càrregues i 
acopis intermedis. 
 
Condicions generals: 
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Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.F. 
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 medio ambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.1.4.2 Condicions del procés d’execució 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus 
o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de 
revestiment. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
Arrebossats o enguixats: 
Es començarà a repicar de dalt a baix. 
No s’ha de malmetre el suport del revestiment 
 
Aplacats de pedra: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca d’alçària >2 m, situada a una distància de 
l’edifici i de la bastida >1.5 m i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 
que sobresurti de la façana una distància >2m. 
Es començarà a arrencar l’aplacat de dalt a baix. 
S’han d’arrencar tots els ganxos de fixació. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades 
per l’aigua. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 
l’enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
Enrajolats: 
Es començarà a repicar de dalt a baix. 
No s’ha de malmetre el suport del revestiment 
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2.1.4.3 Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No seran objecte d’abonament independent les càrregues i aplecs intermedis,càrrega 
manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor,transport a l’abocador dels 
materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament i condicionament de 
l’abocador, per considerar-se inclosos en les unitats d’obra de demolicions. 
 
2.1.4.4 Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

2.1.5. Arrencada de paviments. 

 
2.1.5.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Definició: 
Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor. 
 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Panot o altres paviments amb mitjans mecànics 
- Material sintètic i capa d’anivellació amb mitjans manuals 
- Solera de formigó a ma i amb martell picador 

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

- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador, inclòs transport, 
càrregues i acopis intermedis. 

 
Condicions generals: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.1.5.2 Condicions del procés d’execució 
Condicions generals: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 
El paviment s’aixecarà abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues 
o biguetes. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.F. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus 
o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
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No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de 
paviment. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
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 medio ambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.1.5.3 Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No seran objecte d’abonament independent les càrregues i aplecs intermedis, transport a 
l’abocador dels materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament i 
condicionament de l’abocador, per considerar-se inclosos en les unitats d’obra de 
demolicions. 
 
2.1.5.4 Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

2.1.6. Tall d’estructures amb fil adiamantat. 

 
2.1.6.1 Definició i procés de l’obra executada 
Definició: 
El sistema de tall d’estructures de formigó amb fil adiamantat es basa en l’ utilització de 
perlines de diamant sintetitzades. Aquestes es munten sobre un cable continu d’acer 
recobert de goma que es accionat per la politja motriu de l’equip de tall. D’aquesta 
manera es realitzen talls precisos horitzontals o verticals. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de l’obra (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, 
desconnexió d’instal·lacions existents, etc.) 
- Muntatge de l’equip de tall i preparació d’elements de drenatge per evacuació de 
l’aigua utilitzada en la refrigeració del cable. 
- Realització de trepants en l’estructura (en cas d’ésser necessari) amb la finalitat 
de poder passar el cable per darrera de la peça a tallar. 
- Tall de l’estructura o paviment 
- Retirada de la peça resultant, demolició “in situ” o en lloc determinat per la D.F, 
càrrega i transport a abocador autoritzat. 
- Desmuntatge d’equips. 

 
2.1.6.2 Condicions del procés d’execució 
S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 Km/h. 
Les peces a tallar no han de tenir instal·lacions en servei. 
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Abans de començar els talls, el contractista presentarà a la D.F. un esquema dels talls a 
realitzar per a la seva aprovació. Aquest esquema inclourà com a mínim la forma i 
dimensió de les peces a tallar i l’ordre de la seqüència de talls i extracció de peces. 
S’ha de garantir en tot moment la correcta evacuació de l’aigua de refrigeració. Quan no 
sigui possible realitzar-la per gravetat es faran servir bombes d’impulsió, amb l’objecte 
de portar l’aigua fins a la xarxa de sanejament més propera. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Queda prohibit realitzar talls en parts d’estructures que puguin posar en compromís 
l’estabilitat estructural de tota ella, sense prendre abans les oportunes mesures de 
seguretat. 
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries per tal 
d’assolir les condicions de seguretat suficients. S’han d’eliminar els elements que puguin 
entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
2.1.6.3 Amidament i abonament 
M2 de superfície tallada, entenent aquesta com el producte dels metres lineals tallats pel 
gruix de la peça. 
En el preu queden incloses totes les operacions descrites en la definició i condicions 
d’execució de la partida. Està inclosa dins de la unitat l’extracció de la peça i transport 
fins al lloc on s’hagi de demolir. No queda inclosa la seva demolició ni transport a 
abocador autoritzat. 

2.2. Moviments de terres. 

 

2.2.1. Consideracions generals. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
La mà d’obra, maquinària i materials necessaris per a l’esgotament de l’aigua durant 
l’execució de les obres es consideraran inclosos en els preus del projecte i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
Els preus contractats inclouen: transports i abassegaments inicials, intermedis i finals, 
neteges i retirada de runes, que en la major part de l’obra s’ha de fer diàriament, també 
inclou legalitzacions i compliment de reglaments vigents. 
Els preus d’excavació inclouen els mitjans addicionals que facin falta en cas de trobar-se 
roca. Així doncs, aquests preus inclouen la maquinària (p. exp. jumbo), mà d’obra (p. ex. 
especialistes en túnels) i materials (p. ex. explosius) així com els estudis, projectes de 
voladures, permisos, taxes, gestions, etc. que facin falta per a la correcta execució de 
l’excavació. Tot això es considerarà inclòs als preus i, per tant, no serà objecte 
d’abonament independent. 
En cas de necessitar voladures per a l’excavació, aquestes es realitzaran prenent les 
mesures de control de vibracions definides per la D.O. per tal d’assegurar que no se 
sobrepassin els valors permesos. Els recursos necessaris per a portar a terme aquest 
control es consideraran inclosos als preus d’excavació i no seran objecte d’abonament 
independent. 
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2.2.2. Excavació a cel obert. 

 
2.2.2.1 Definició 
L’excavació a cel obert compren el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les 
zones d’emplaçament de les obres fins la plataforma de treball definida als plànols de 
Projecte. Les esmentades operacions inclouen l’excavació, remoció, extracció, càrrega i 
transport al lloc d’utilització i acopis intermedis, així com el refií i anivellació dels 
talussos i fons. 
 
Quant al material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
S’entén per terreny no classificat incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, de qualsevol potència, fins i tot, martell picador o 
qualsevol combinació de mitjans mecànics. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació del Director d’Obra el pla d’execució de 
les excavacions. Aquest pla haurà d’indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos 
per l’execució, així com les fases i procediments constructius. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l’antelació suficient, el començament 
de qualsevol excavació per a poder realitzar els amidaments necessaris sobre el terreny. 
 
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir 
la resistència del terreny no excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per 
a evitar els següents fenòmens: 
 
inestabilitat de talussos en roca degut a excavacions inadequades, lliscaments ocasionats 
pel descalç del peu de l’excavació, erosions locals i embassaments deguts a us defectuós 
de les obres, etc. 
 
Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es 
mantindran en perfectes condicions de drenatge. 
 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació podran ser utilitzats, si compleixen les 
condicions requerides a aquest Plec, a la formació de reblerts i altres usos fixats als 
plànols. 
 
Els talussos de desmunt seran els que, segons la naturalesa del terreny permetin 
l’excavació, i posterior continuïtat de les obres amb la màxima facilitat pel treball, 
seguretat pel personal i evitació de danys a tercers, estant obligat el Contractista a adoptar 
totes les precaucions que corresponguin en aquest sentit, incloent l’emparament 
d’estrebacions i proteccions enfront a excavacions, en especial en nuclis habitats, sempre 
d’acord amb la legislació vigent i les ordenances municipals en el seu cas, encara quan no 
fos expressament requerit per això pel personal encarregat de la inspecció o vigilància de 
les obres de la Direcció d’Obra. 
  
En qualsevol cas, els límits màxims d’aquests talussos a efectes d’abonament seran els 
que s’expressen als plànols. Tot excés d’excavació que el Contractista realitzi, excepte 
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autorització escrita de la Direcció de l’Obra, ja sigui per error o defecte a la tècnica 
d’execució, haurà d’emplenar-se amb replè o tipus de fàbrica que consideri convenient la 
Direcció d’Obra i en la forma que aquesta prescrigui, no essent d’abonament l’excés 
d’excavació ni el replè prescrit. 
 
En cas que en els talussos de les excavacions en explanació realitzats d’acord amb les 
dades dels plànols fossin inestables en una longitud superior a quinze metres (15m), el 
Contractista haurà de sol·licitar de la Direcció d’Obra, l’aprovació del nou talús, sense 
que per això resulti eximit de quantes obligacions i responsabilitats s’expressen al 
paràgraf anterior, tant prèviament com posteriorment a l’aprovació. 
 
En cas que els talussos tinguin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el 
Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i realitzarà urgentment les 
reparacions complementàries necessàries. 
 
Si els esmentats desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de 
les instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys 
ocasionats. 
Les excavacions en roca s’executaran de forma que no es danyi, trenqui o desprengui la 
roca no excavada. 
 
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures necessàries. 
 
Les toleràncies d’execució de les excavacions a cel obert seran les següents: 
- A les explanacions excavades en roca s’admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 
(25) centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant i l’interval de la qual 
estarà comprés la corresponent cota del Projecte o Replanteig. A les excavacions en terra 
la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant 
ha de ser tal que no hi hagi possibilitats de formació de bassals d’aigua, havent de 
realitzar per evitar-ho, el Contractista pel seu compte l’adob de la superfície, acabant 
l’excavació corresponent de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
- A les superfícies dels talussos d’excavació s’admetran sortits de fins a deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per a les excavacions en roca. 
Per a les excavacions realitzades en terra s’admetrà una tolerància de deu (10) 
centímetres en més o en menys. 
- A les explanacions excavades per a la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) centímetres en menys per a 
excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les 
realitzades en terra, havent en ambdós casos de quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
Aquestes toleràncies són d’execució, sense que siguin objecte d’abonament.  
 
Despreniments: 
Es consideraran com a tal a aquells despreniments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits als plànols. 
La Direcció d’Obra definirà què despreniments seran conceptuats com a inevitables. 
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Podran ser despreniments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions i 
estrebacions. 
A les excavacions en roca on així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d’Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquest sistemes per al millor acabat 
dels talussos i evitar danys al terreny immediat al que a de ser excavat. 
 
2.2.2.2 Amidament i abonament 
m3 de volum realment executat amidat sobre perfil teòric segons les especificacions de la 
Documentació Tècnica. 
No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni els 
treballs que calguin per reomplir-lo. 
El volum resultant ha d'ésser la diferència entre els perfils transversals del terreny, 
contrastats, presos abans de començar les obres, i els perfils teòrics de l'explanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la D.F., que passaran a 
prendre's com a teòrics. 
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 
Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels productes 
resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta conservació 
d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport posterior des de 
l’aplec al lloc d’ús o abocador. El transport necessari dels equips també queda inclòs en 
el preu de la partida. 
També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus de 
despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 
També estan inclosos en el preu la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, refií de talussos, esgotaments per qualsevol procediment i quantes operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
Així com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 
Les excavacions inclouen, si és necessària, l’entibació del terreny. 
El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofert per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a 
risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 

2.2.3. Excavació en rases, pous i fonaments. 

 
2.2.3.1 Definició 
S’entendrà per rases aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
L’excavació del fonament d’obres de fàbrica consisteix en el conjunt d’operacions 
realitzades per preparar la superfície de col·locació dels fonaments de les obres de 
fàbrica. 
 
Aquest plec és vàlid per a les següents unitats d’obra: 
- Excavació en terreny no classificat de rases pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
inclòs el tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'us del 
material excavat. 
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- Excavació manual, ajudada o no per maquinària específica, per a la localització de tot 
tipus de serveis. 
 
L’excavació de rases, pous i fonaments inclou les operacions següents: 
- Perforació del terreny. 
- Excavació i extracció dels materials i neteja del fons de l'excavació 
- Repàs de talussos i sòls 
- L'estrebada necessària i els materials que la composen 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones d'emprament, d'emmagatzematge provisional 
i/o abocador 
- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament de l’abocador 
- Conservació adequada dels materials amb bomba d’extracció, en cas que fos necessari 
- Esgotaments i drenatges que siguin necessaris 
- Construcció, manteniment i eliminació si cal, de camí d’accés als talls 
- L’excavació manual per a localitzar serveis inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Excavació manual inclòs demolició de paviment 
- Detecció de serveis 
- Eventual ajuda de maquinària 
- Esgotaments 
- Recollida de materials en les immediacions de la rasa 
- Tapat de la rasa, i si fos necessari, en les condicions de compactació requerides 
- Apuntalaments 
 
Condicions generals: 
Els talussos perimetrals han de ser els que el present projecte fa constar en l’annex de 
geotècnia o els fixats per la D.F. 
 
Toleràncies d'execució per a l’excavació de rases, pous i fonaments: 
- Planor      ± 40 mm/m 
- Replanteig < 0,25%     ± 100 mm 
- Nivells en terrenys diferents de roca  ± 50 mm 
- Nivells en roca     + 0 mm 

- 200 mm 
- Dimensions      ± 50 mm 
 
Es considera terreny sense classificar incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal 
la utilització de mitjans mecànics de gran potència, fins i tot, explosius o martell picador 
o qualsevol combinació de mitjans mecànics. 
 
La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme. El trajecte que s'ha de recórrer en 
les operacions de transport de terres, ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Les fondàries i dimensions dels fonaments cal que siguin les indicades als plànols. 
El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 
En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o 
desintegrades. 
Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament. 
Les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats. 
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Cal treure els estrats de terreny excessivament prims. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Un cop la D.F. hagi donat la seva aprovació, el fons de l'excavació dels fonaments per 
obres de fàbrica han de quedar protegits, per evitar qualsevol alteració, mitjançant una 
capa de formigó de neteja. 
 
2.2.3.2 Condicions del procés d'execució 
Condicions generals: 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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. 
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. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació, o la voladora en el seu cas, pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les 
suposades, s’ha de notificar immediatament a la D.F. per què pugui introduir les mesures 
correctores que estimi convenients. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
Cal mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terreny lliure d'una amplària mínima 
d'1 m. 
No s'han d'acumular a la vora de les zones de treball, materials, procedents o no de 
l'excavació, ni s'ha de situar maquinària que pugui provocar esllavissaments. 
Quan es pugui esperar esllavissades o corriments, les excavacions es realitzaran per 
trams. 
Les excavacions s’estrebaran quan les condicions de seguretat així ho exigeixin. En tot 
cas, la D.F. podrà ordenar l’ús de l’estrebada quan ho consideri necessari. 
En totes les estrebades, el contractista realitzarà els càlculs necessaris basant-se en les 
càrregues màximes que puguin donar-se sota les condicions més desfavorables 
L’estrebada s’elevarà, com a mínim, cinc centímetres (5 cm) per sobre de la línia del 
terreny o de la franja protectora. 
Els dispositius de travament han d'estar col·locats de manera que no es puguin produir 
vinclaments. Les traves de fusta han d'estar aixamfranades en els extrems i cal falcar-les 
per evitar qualsevol esmunyiment. 
De conformitat amb la D.F. es pot prescindir de l'estrebada a canvi de realitzar els 
corresponents talussos, amb els pendents adequats tenint present les característiques del 
sòl, filtracions d'aigua, pluja, així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a 
les proximitats. 
Cal preveure els sistemes de drenatge, tant provisionals com definitius, per evitar danys a 
les obres executades. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
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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. 
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. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
Els treballs d'esgotament s'han de poder realitzar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície dels fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades han de discórrer pels costats de les superfícies de 
fonamentació. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
En cas de trobar nivells aqüífers no previstos, s'han de prendre mesures correctores 
d'acord amb la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm, no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 
 
2.2.3.3 Amidament i abonament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
En cas d'excavació de fonaments d’estructures i murs de formigó, el volum resultant ha 
d'ésser el del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situada a la cota 
de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de 
cinquanta centímetres (50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt o cota 
d'explanació i en el cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny 
natural. 
En cas de rases lineals per a tubs o canalitzacions, i sempre que el seu abonament no 
estigui inclòs dintre d'una altre partida d'obra, el volum resultant serà el comprès entre el 
fons teòric de l'excavació, els dos talussos i el terreny superior definits a la D.T. 
Els excessos excavats dels talussos i sobreamples, es consideraran inclosos dins de 
l’amidament definit als paràgrafs anteriors; i per tant, no seran objecte d’abonament. 
Si en obres situades sota d'un terraplè o dins d'ell, la D.F. autoritzés l'excavació després 
de realitzar aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament, excepció feta d'aquells 
talls per a tubs en els que el sistema constructiu fixat per la D.T. tingui previst el reblert 
de formigó contra les parets de la rasa. 
En el cas de les estrebades necessàries, aquestes aniran incloses en el preu de la rasa. 
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 
Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels productes 
resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta conservació 
d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport posterior des de 
l’aplec al lloc d’ús o abocador. El transport necessari dels equips també queda inclòs en 
el preu de la partida. 
També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus de 
despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 
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També estan inclosos en el preu els pretalls i la formació dels cavallots que poguessin 
resultar necessaris, refií de talussos, esgotaments per qualsevol procediment, les 
estrebades i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. Així 
com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 
El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofert per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a 
risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
2.2.3.4 Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). Decret 201/1994 -26 juliol, 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 

2.2.4. Excavacions de buidats entre murs pantalles i sota llosa de forjat. 

 
2.2.4.1 Definició 
Consisteix en l’ 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. 
- Esgotament amb bomba d'extracció, en cas necessari 
- Xarxa d'evacuació d'aigües 
- Càrrega dels materials excavats 
- Transport a l'abocador o lloc d’ús dels materials excavats 
- Operacions de protecció 
- Formació de rampes per a extracció de materials de l’excavació 
- 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 
- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament d’abocador 
 
Condicions generals: 
S’entén per terreny no classificat incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, de qualsevol potència, fins i tot, martell picador o 
qualsevol combinació de mitjans mecànics. 
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. 
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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 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 
 
2.2.4.2 Condicions del procés d'execució 
Condicions generals: 
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 sobre excavacions 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. 
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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. 
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 mediambiental, 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. 
Quan les condicions del nivell freàtic així ho requereixin, caldrà realitzar el tancament del 
buit entre pantalles per permetre el pas d’aquest, i poder executar el buidat entre pantalles 
sense afecció al trànsit rodat en superfície. 
 
2.2.4.3 Amidament i abonament 
m3 de volum realment executat amidat sobre perfil teòric segons les especificacions de la 
Documentació Tècnica. 
No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni els 
treballs que calguin per reomplir-lo. 
El volum resultant ha d'ésser la diferència entre els perfils transversals del terreny, 
contrastats, presos abans de començar les obres, i els perfils teòrics de l'explanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la D.F., que passaran a 
prendre's com a teòrics. 
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 
Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels productes 
resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta conservació 
d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport posterior des de 
l’aplec al lloc d’ús o abocador. El transport necessari dels equips també queda inclòs en 
el preu de la partida. 
També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus de 
despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 
També estan inclosos en el preu la formació dels cavallots que poguessin resultar 
necessaris, refií de talussos, esgotaments per qualsevol procediment i quantes operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
Així com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 
El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a 
risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
2.2.4.4 Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).  
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
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2.2.5. Excavació manual per a localitzar serveis 

 
2.2.5.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 
Consisteix en la localització de tot tipus de serveis mitjançant excavació manual, ajudada 
o no per maquinària específica. 
Els forats existents i els que resulten de la localització dels serveis s'han de reblir amb 
terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament. L'aportació de terres per a 
correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
 
2.2.5.2 Amidament i abonament 
m3 d'excavació realment executada obtinguda per diferència de perfils entre estats inicial 
i final. 
Tots els transports, les càrregues i descàrregues necessaris (inclosos els produïts per 
aplecs) del material i equips de tot tipus, tant nous com els que s’hagin de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no 
seran d’abonament independent. 
Inclou, si s’escau, l’estrebada del terreny. 
No queda inclosa la retirada dels serveis. 
 
2.2.5.3 Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 

2.2.6. Rebliments. 

 
2.2.6.1 Definició 
Aquest plec es vàlid per a rebliment i compactació, amb corró vibratori en el seu cas, de 
murs, estreps, murs de terra armada, rases, pous, fonaments, flonjos i estructures de fals 
túnel. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament del material de reblert, de préstec o de la pròpia obra. 
- Extensió de la tongada. 
- Humidificació o dessecació de la tongada. 
- Compactació. 
- Obertura d’accessos i preparació de la base en el cas dels flonjalls 
 
Condicions generals: 
Els materials utilitzats en rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal 
o qualsevol altra 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. 
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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. 
Les terres o granulats han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat 
(NLT-108/72). 
Gruix de les tongades  <= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Planor    ± 20 mm/3 m 
- Nivells    ± 30 mm 

 
Murs i estreps: 
El nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica han de complir les 
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint metres, amidats 
perpendicularment al parament de l'estrep. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
 
Densitat de la compactació: 

- En estreps       100% PM 
- En la resta de casos      95% PM 

 
Fonaments: 
Compactació del reblert de fonaments de petites obres de fàbrica   98% del PM 
 
2.2.6.2 Condicions del procés d'execució 
Condicions generals: 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
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. 
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'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador 
de 50 t. 
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Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 
s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la D.F. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant 
sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
Murs: 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i 
compactació del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
 
Rasa reblerta amb altres materials: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
2.2.6.3 Amidament i abonament 
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 el corresponent preu que figura 
al Quadre de Preus nº1. 
Aquest preu inclou el subministrament, càrrega, transport des de qualsevol distància, 
aplecs, estesa, humectació, compactació, anivellat i cànon de préstec que sigui necessari. 
El terraplenat o pedraplenat o reblert amb material de la pròpia obra, inclou la gestió 
d’aquest material (abassegament, transport interior, càrregues, descàrregues, lloguer de 
terrenys etc). 
 
2.2.6.4 Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
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3. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

3.1. Formigons. 

3.1.1. Àrids per a morters i formigons. 

 
3.1.1.1 Condicions generals 
Com a àrids per a la fabricació de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, bé 
de la classificació de graves i sorres existents a jaciments naturals o bé de la trituració i 
classificació de roques estriades de pedreres, sempre que el seu ús hagi estat sancionat per 
la pràctica. Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles o en 
cas de dubte, caldrà comprovar que es compleixin les prescripcions de l’article 
corresponent d’aquest Plec. 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
a l’obtenció d’àrids de morters i formigons hom proposi utilitzar, i aportarà tants 
elements justificatius sobre l’adequació de les esmentades procedències com estimi 
convenients o li fossin demanades pel Director d’Obra. Aquest podrà rebutjar totes 
aquelles procedències que, al seu criteri, obliguessin a un control massa freqüent dels 
materials que en fossin extrets. 
 
3.1.1.2 Granulometria 
Entenem per sorra o àrid fi, aquell que passa per un tamís de quatre mil·límetres (4 mm) 
de llum de malla (tamís 4, UNE EN 933-2/96) i per grava o àrid gros, aquell que en 
resulta retingut. 
La grossària màxima de l’àrid complirà les limitacions de l’apartat 28.2 de la instrucció 
EHE, en tot cas no serà superior a vuitanta mil·límetres (80 mm). 
 
3.1.1.3 Qualitat 
La sorra o àrid fi complirà les prescripcions de l’apartat 28.3 de la instrucció EHE. 
La grava o àrid gros complirà les prescripcions de l’apartat 28.3 de la Instrucció EHE. 
 

3.1.2. Ciment. 

 
3.1.2.1 Condicions generals 
S’utilitzaran els ciments comuns de classe resistent 32,5 o superior definits al “Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”, RC-97, que acompliran 
les condicions exigides a l’esmentat Plec. 
Quan l’estructura de formigó a realitzar hagi de quedar total o parcialment submergida, 
caldrà emprar per l’elaboració d’aquest formigó, ciment del tipus SR. No representant 
això cap increment respecte del preu establert per m3 de formigó. 
 
3.1.2.2 Subministrament i emmagatzematge 
Caldrà complir les especificacions de l’apartat 26.2 i 26.3 de la Instrucció EHE. 
El ciment serà rebut a l’obra als mateixos envasos en què fou tramès de fàbrica i serà 
emmagatzemat en un lloc ventilat i protegit de la intempèrie i de la humitat del sòl i de 
les parets. 
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3.1.2.3 Assaig 
A més del què s’ha prescrit a l’apartat anterior en cas que el període d’emmagatzematge 
hagi estat superior a un mes, cadascuna de les partides de ciment que es rebin a l’obra 
seran sotmeses als assaigs de recepció indicats a l’esmentat “Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”, RC-97. Se’n podrà fer la recepció 
sobre certificat del fabricant que garanteixi l’acompliment del que s’exigeix a l’esmentat 
Plec. 
 

3.1.3. Aigua. 

 
Es podran utilitzar, tant per a l’amassat com per a la cura del formigó a l’obra i rentat dels 
àrids, totes les aigües sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Sempre que no es tinguin antecedents de la utilització o en cas de dubte, caldrà complir 
les prescripcions de l’article 27é. de la instrucció EHE. 
El Director de l’Obra podrà exigir tots els assaigs justificatius que cregui necessari per 
jutjar la procedència de les aigües així com la realització dels assaigs pertinents, en els 
casos previstos a l’apartat anterior, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions incloses a l’esmentat article de la Instrucció EHE. 
 

3.1.4. Additius per a formigons. 

 
3.1.4.1 Condicions generals 
El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius, sempre que ho consideri 
oportú per obtenir les característiques exigides als formigons en aquest Plec. Per això, 
haurà de justificar a la seva proposta, mitjançant els corresponents assaigs, que la 
substància agregada en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus 
de ciment, dosificacions, naturalesa dels àrids produeixen l’efecte desitjat sense pertorbar 
excessivament la resta de les qualitats del formigó ni representar un perill per a les 
armadures. 
El Director d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas 
no es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita. 
 
3.1.4.2 Assaigs 
Sempre que calgui es faran els assaigs que mani el Director de l’Obra inclosos aquells 
que permetin jutjar la influència de l’ús d’additius en el temps de prendre’s i en la 
retracció. 
 

3.1.5. Qualitat de formigons. 

 
3.1.5.1 Materials 
Els materials que s’emprin per a la fabricació de formigons compliran les condicions 
exigides als articles 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 del present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
3.1.5.2 Dosificacions 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director de l’Obra, les dosificacions d’àrids, 
aigua, ciment i addicions que per a la fabricació de formigons es proposi emprar. En tot 
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cas, la dosificació triada haurà de proporcionar als formigons les qualitats que s’exigeixen 
a l’article corresponent d’aquest Plec. 
 
En la dosificació del formigó, hauran de respectar-se les dos limitacions següents: 
- la quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de: 
125 kg per a formigons de neteja 
200 kg per a formigons estructural en massa 
275 kg per a formigons estructural armat i pretensat. 
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 400 kg, la utilització 
de proporcions més grans de ciments haurà de ser justificada mitjançant un estudi 
especial de la retracció i la calor deguda al procés de fraguat el formigó fabricat. 
 
3.1.5.3 Docilitat 
Caldrà complir tot l’esmentat a l’apartat 30.6 de la Instrucció EHE. 
 
3.1.5.4 Resistència 
Els formigons a emprar a l’obra, es defineixen atenent a la mínima resistència 
característica estimada que s’exigeix i s’entén aquesta resistència característica pel que 
està especificat a l’article 15 de la Instrucció EHE, corresponent a assaigs de control 
estadístic (_c=1,50). 
 
Les resistències especificades dels formigons que s’empraran són les següents: 
- Formigons en massa de neteja........................ 15 N/mm2 
- Formigons en massa a rebliments.................... 15 N/mm2 
- Formigons armats............................................. 30 N/mm2 
- Formigons pretensats....................................... 50 N/mm2 
 
3.1.5.5 Durabilitat 
Segons l’article 8.2.2 i 37.3 de la Instrucció EHE, els formigons a emprar estaran 
exposats ambientalment, en relació a la corrosió de les armadures, en classe normal d’alta 
humitat. 
 
3.1.5.6 Tipificació 
Segons l’article 39.2 de la Instrucció EHE, els formigons a emprar es tipifiquen com: 
- Formigons per a armar “in situ”........... HA-25/B/20/IIIa 
- Formigons per a armar “in situ”........... HA-30/F/20/IIIa 
- Formigons per pretensat “in situ”......... HP-50/F/20/IIIa 
- Formigons en massa............................. HM-15/F/20/IIIa 
 
 

3.1.6. Acer per a armadures passives. 

 
Aquestes no hauran de tenir esquerdes, bròfegues ni minvadures de secció superiors al 
cinc per cent (5%). 
Caldrà que acompleixin, a més, les següents condicions garantides pel fabricant: 
 
Acer B 400 S 
- Límit elàstic aparent o convencional, no menor que quatre-cents newtons per 
mil·límetre quadrat (400 N/mm2). 
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- Resistència a tracció no menor que el cent cinc per cent (105 %) del límit elàstic. 
- Allargament de trencament, mesurat sobre base de cinc diàmetres no menor que el 
catorze per cent (14 %). 
 
Acer B 500 S 
- Límit elàstic o convencional no menor que cinc-cents newtons per mil·límetre quadrat 
(500 N/mm2). 
- Resistència a tracció no menor que el cent cinc per cent (105 %) del límit elàstic. 
- Allargament de trencament, mesurat sobre base de cinc diàmetres no menor que el dotze 
per cent (12 %). 
 
Hauran de complir satisfactòriament els assaigs de plegatges indicats a la Instrucció EHE, 
així com la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrencament de la 
Instrucció EHE o altre anàleg que en proporcioni valors comparatius i estigui 
convenientment justificat. 
El nivell de control segons l’Article 90 de la Instrucció EHE es farà un control de la 
qualitat de l’acer a nivell normal, corresponent a un coeficient de minoració parcial de la 
seva resistència 1.15s   en ELU. A aquest efectes es faran els assaigs especificats a 

l’article 90.3 de l’esmentada Instrucció. 
 

3.1.7. Acer per a armadures actives. 

 
Anomenem armadures actives a les d’acer d’alta resistència mitjançant les quals 
s’introdueixen l’esforç de pretensat. 
Les característiques mecàniques compliran el que està especificat a la Instrucció EHE i 
estaran d’acord amb el que s’indica als plànols del projecte per a les diferents obres que 
s’empri aquest tipus d’armadures. 
 

3.2. Obres de Formigó 

3.2.1. Condicions generals. 

 
3.2.1.1 Definició 
Es defineixen com obres de formigó en massa, armat o pretensat, aquelles en els quals 
s’utilitza com a material fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures 
d’acer que col·laboren amb el formigó per a resistir els esforços. 
 
3.2.1.2 Transport del formigó 
Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a que les masses arribin 
al lloc de la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques 
que posseïen un cop amassades; és a dir, sense presentar disgregació, intrusions de cossos 
estranys, canvis apreciables en el contingut d’aigua, etc. 
Especialment es tindrà cura que les masses no arribin a assecar-se tant que impedeixi o 
dificulti la seva adequada posta en obra i compactació. 
Quan s’utilitzin formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material 
de transport abans de fer el canvi de conglomerant. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
39 

3.2.1.3 Execució de les obres 
La execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre d’altres, les 
operacions següents: 
 
- Preparació de tall 
Abans d’abocar el formigó fresc, sobre la roca o sòl de cementació, o sobre la tongada 
inferior de formigó endurit, es netejaran les superfícies amb un raig d’aigua i aire a 
pressió, i s’eliminaran els bassals d’aigua que hagin quedat. 
Prèviament al formigonat d’un tall, la Direcció d’Obra, podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats podent fer la rectificació o reforç d’aquests si al seu judici no tenen la suficient 
qualitat, determinació o resistència. 
També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixen entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions, mantenint-se la distància del encofrat, de manera que quedi 
abordat qualsevol tipus de moviment d’aquelles mentre duri l’abocament i compactació 
del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar nius. 
Aquestes precaucions deuran extremar-se amb els bastiments dels suports i armadures de 
les plaques, lloses o voladissos, per a evitar el seu descens. 
No obstant aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quan a la qualitat de l’obra resultant. 
Prèviament a la col·locació en capçals i fons de ciment, es recobrirà el terreny amb una 
capa de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 0,20 m de gruix mínim per 
a neteja i anivellació, i s’evitarà que caigui terra sobre ella fins al següent formigonat. 
Per a iniciar el formigonat d’un tall es saturarà d’aigua la capa superficial de la pastada 
anterior i es mantindran humits els encofrats. 
 
- Dosificació i fabricació del formigó 
Es deu complir el que sobre el particular senyala la Instrucció EHE. 
 
- Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no deurà transcórrer més d’una hora (1 h) entre la fabricació del 
formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si 
s’usen additius especials, podent augmentar, a més, quan s’adoptin les mesures 
necessàries per a impedir l’evaporació de l’aigua o quan concorren condicions favorables 
d’humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que 
acusin un principi de fraguat, segregació o dessecació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a dos metres i mig 
(2,5 m) estant prohibit tirar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rasclets, fer-
lo avançar més d’un metre (1 m) dins dels encofrats, o posar-ho en capes o tongades el 
gruix del qual sigui superior al que permet una compactació completa de la massa. 
No es permetrà l’ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, 
excepte en els casos que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos 
particulars. 
 
- Compactació del formigó 
Excepte en els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per 
vibració, de tal manera que s’eliminin els forats i possibles nius, sobre tot en els fons i 
paraments dels encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes i s’obtingui un perfecte 
tancat de la massa, sense que s’arribi a produir segregació. 
El procés de compactació deurà durar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 
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La freqüència de treball dels vibradors interns a usar deurà ésser superior a sis mil cicles 
per minut. Aquests aparells deuran submergir-se ràpida i profundament en la massa, 
tenint cura de retirar l’agulla a poc a poc i a velocitat constant. Quan es formigoni per 
tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri a la capa adjacent, 
procurant mantenir l’aparell vertical o lleugerament inclinat. 
En el cas de què s’usin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos serà 
superior a tres mil (3.000) cicles per minut. 
Els valors òptims, tant de la duració de la vibració com de la distància entre els successius 
punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions de 
la peça i del tipus de vibrador usat, no essent possible, per tant, establir xifres de validesa 
general. Com a orientació s’indica que la distància entre punts d’immersió deu ser 
l’adequada per a produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humidificació 
brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més 
prolongament. 
Si s’avaria un dels vibradors usats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 
ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per apisonat aplicat 
amb barra, suficient per a finalitzar l’element que s’està formigonant, no podent iniciar-se 
el formigonat d’altres elements mentre no s’hagi reparat o reemplaçant els vibradors 
avariats. 
 
- Junta de formigonat 
Les juntes de formigonat no previstes en els plànols es situaran en la direcció més normal 
possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, 
allunyant-les, amb aquest fi, de les zones en què l’armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. Si el plànol d’una junta resulta estar malament orientat, es destruirà la part del 
formigó que sigui necessari eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada. 
Abans de formigonar, es netejarà el junt de tota brutícia o àrid que hagi quedat penjat i es 
retirarà la cap superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per fer això es 
recomana utilitzar un raig de sorra o ribot de filferro, segons que el formigó es trobi més 
o menys endurit, podent usar també, en aquest últim cas, un raig d’aire i aigua. 
Expressament es prohibeix l’ús de productes corrosius en la neteja de junts. 
Realitzada l’operació de neteja, s’humidificarà la superfície de la junta, sense arribar a fer 
un toll, abans d’abocar el nou formigó. 
Es prohibeix formigonar directament o contra superfícies de formigó que hagin sofert 
l’efecte de les gelades. En aquest cas, hauran d’eliminar-se prèviament les parts fetes 
malbé pel gel. 
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que 
siguin incompatibles entre si. 
En qualsevol cas, tenint en compte el que s’ha dit abans, el Contractista proposarà a la 
Direcció d’Obra per donar el seu vist i plau o les seves objeccions, la disposició i forma 
de les juntes entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries pel correcte 
desenvolupament de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació 
que no serà mai inferior a quinze dies. 
No es permetran suspensions de formigonat que talli longitudinalment les bigues, 
adoptant-se les precaucions necessàries, especialment per a assegurar la transmissió 
d’esforços, tal com dentat de la superfície de junta. 
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- Cura del formigó 
Durant el primer període d’enduriment, es sotmetrà la formigó a un procés de cura, que 
s’estendrà en un cert període, segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
Com a terme mig, resulta convenient augmentar el procés de cura durant set (7) dies, deu 
augmentar-se aquest termini quan s’usin ciments d’enduriment lent o en ambients secs i 
calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d’estar en contacte amb aigües o 
filtracions salines, alcalines o sulfatades, es convenient augmentar el termini de set dies 
en un 50 % al menys. 
La cura pot fer-se mantenint humides les superfícies d’elements de formigó, mitjançant 
rec directe que no produeixi rentat. L’aigua usada en aquestes operacions deurà posseir 
les qualitats exigides en la Instrucció EHE. 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra o palla o 
altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant recs freqüents. En aquests casos, 
deurà prestar-se la màxima atenció a què aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (fragments de sucre en els 
sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arreplegades per 
l’aigua de cura, puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la superfície del formigó. 
Respecte a l’ús de l’aigua de mar, deu tenir-se en compte què s’ha establert en la 
Instrucció EHE. 
La cura per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes, especialment en el cas de masses seques, donin les garanties que es considerin 
necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la 
humitat inicial de la massa. 
 
- Acabat del formigó 
Les superfícies de formigó hauran de quedar finalitzades de forma que presenti un bon 
aspecte, sense defectes ni rugositats. 
Si, malgrat totes les precaucions haguessin defectes o nius, es picarà i s’omplirà amb 
morter de mateix color i qualitat del formigó. 
En les superfícies no encofrades l’acabat es realitzarà amb el morter del propi formigó. 
En cap cas es permetrà l’addició d’altres tipus de morter ni augmentar la dosificació de 
les masses finals del formigó. 
 
- Observacions generals respecte l’execució 
Mentre dura l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que 
pugui provocar danys en els elements ja formigonats. Es recomana que en cap cas la 
seguretat de l’estructura mentre duri l’execució, sigui inferior a la prevista en el projecte 
per a l’estructura en servei. 
S’adoptaran les mesures necessàries per a aconseguir que les disposicions i processos 
siguin compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment en allò 
relatiu als enllaços (empotraments, articulacions, suports simples, etc.). 
 
- Prevenció i protecció envers accions físiques i químiques 
Quan el formigó hagi d’estar sotmès a accions físiques i químiques que, per la seva 
natura, pugin perjudicar algunes qualitats d’aquest material, s’adoptaran, en l’execució de 
l’obra, les mesures oportunes per a evitar els possibles perjudicis o reduir-los al mínim. 
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En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó en front a accions 
físiques o a l’atac químic, sinó també a la corrosió que pugui afectar a les armadures 
metàl·liques, per tant, es deu prestar especial atenció als recobriments de les armadures 
principals i estreps. 
En funció dels diferents tipus d’estructures, els recobriments que deuran tenir les 
armadures seran els següents, en el cas que no estiguin definits en els corresponents 
plànols: 
Per a estructures no sotmeses al contacte d’aigua: 3 cm 
Per a estructures sotmeses al contacte d’aigua no residual: 4 cm 
Per a estructures sotmeses al contacte d’aigua residual: 5 cm 
 
En aquests casos, els formigons deuran ser molt homogenis, compactes e impermeables. 
El Contractista per a aconseguir una major homogeneïtat, compactat, impermeabilitat, 
treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra la 
utilització d’additius adequats d’acord amb les prescripcions de les Instruccions EHE, 
essent opcional per a aquesta l’autorització corresponent. 
La relació màxima aigua/ciment serà la que s’indiqui en l’article EHE, en funció de 
l’ambient al que vagi a estar sotmès. 
L’abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció d’Obra es 
farà per Quilogram (kg) realment usat en la fabricació de formigons i morters, mesurat 
abans del seu ús. 
No s’abonaran les operacions que sigui precís fer per a netejar, enllustrar i arreglar les 
superfícies de formigó en què s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 
permeses o que es presentin defectes. 
Així mateix, tampoc seran d’abonament aquelles operacions que sigui precís efectuar per 
netejar o arreglar les obres en què s’acusin defectes. 
Formigonat en condicions climatològiques desfavorables. 
 
- Formigonat en temps plujós 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot fer malbé la 
qualitat del formigó. 
 
- Formigonat en temps fred 
En general, es suspendrà el formigonat sempre que es pugui preveure que dins de les 
pròximes quaranta-vuit hores (48 h) següents pot rebaixar-se la temperatura ambient per 
sota dels zero graus centígrads (0 ºC). 
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, 
s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, mentre duri l’adormiment i primer 
enduriment del formigó, no hauran de produir-se deterioraments locals en els elements 
corresponents, ni pèrdues permanents apreciables de les característiques resistents del 
material. 
Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s’ha aconseguit evitar aquesta 
pèrdua de resistència, es realitzaran els assaigs d’informació (veure Instrucció EHE) 
necessaris per a conèixer la resistència realment aconseguida, adoptant-se, en el seu cas, 
les mesures oportunes. 
Si la necessitat de formigonar en aquestes condicions parteix del Contractista les despeses 
i problemes de tot tipus que amb això originin seran de compte i risc del Contractista. 
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- Formigonat en temps calorós 
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós s’adoptaran les mesures necessàries per a 
evitar una evaporació sensible de l’aigua d’amassat, mentre duri el transport i la 
col·locació del formigó. 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 
humides les superfícies de formigó els primers 10 dies al menys, o prendre altres 
precaucions especials aprovades per la Direcció d’Obra, per a evitar la dessecació de la 
massa mentre dura el seu fraguat i primer enduriment. 
Si la temperatura ambiental és superior a 40 ºC, es suspendrà el formigonat excepte 
autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
 

3.2.2. Formigó de neteja. 

 
Prèviament a la construcció de cada obra de formigó recolzada sobre el terreny, es 
recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i R.C. 15 N/mm2. 
S’evitarà que caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya sobre aquesta o mentre 
duri el formigonat. 
 

3.2.3. Formigó en massa o armat en solera i/o recolzaments de canonades. 

 
Les soleres s’abocaran sobre formigó de neteja, el qual hauran de tenir el perfil teòric 
indicat, amb una tolerància no major d’un centímetre (1 cm), i les seves juntes seran les 
que s’expressin en els plànols. 
Les armadures es situaran abans d’abocar el formigó subjectant la graella superior amb 
els suficients suports metàl·lics per a que no pateixi deformacions i la graella inferior 
tindrà els separadors convenients per a guardar els recobriments indicats en els plànols. 
El formigó es vibrarà amb vibradors ja siguin d’agulla o amb regles vibrants. 
La superfície d’acabat s’enrasarà amb regles metàl·liques, corregudes sobre rastrells 
també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del projecte. 
Les toleràncies de la superfície finalitzada no deurà ésser superior a cinc mil·límetres (5 
mm) quan es comprovi amb regles de tres metres (3 m) de longitud en qualsevol direcció 
i la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota la seva extensió no 
serà superior a un centímetre (1 cm). 
El formigonat dels reblerts i recolzaments de la canonada en els casos fixats en el 
Projecte, serà de formigó en massa o armat, segons es defineix en els Plànols del 
Projectes o ho determini la Direcció d’Obra. 
El formigó per a soleres i lloses serà HA-25, d’acord amb els Plànols. 
 

3.2.4. Formigó armat en estructures. 

 
3.2.4.1 Murs de contenció 
El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de forma 
contínua entre els junts de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols. 
Les armadures es col·locaran sempre netes, sense cap mena de brutícia, greix i òxid no 
adherent. Es disposaran d’acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre sí 
mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se mitjançant peces adequades a la 
distància de l’encofrat, de manera que qualsevol moviment de les armadures sigui 
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impossible mentre duri l’abocament i compactació del formigó permetent a aquest 
embolicar-les sense deixar nius. 
Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista deurà obtenir de la 
Direcció de l’Obra l’aprovació de les armadures col·locades. 
 
- Tolerància 
Les desviacions permissibles (definides com els límits acceptats per a les diferències 
entre dimensions especificades en projecte i dimensions reals en obra ) en el tall de les 
armadures, seran les següents: 
 
Longitud de tall L:  

Si L < 6 metres  20 mm 
Si L > 6 metres la  30 mm 
Doblat dimensions de forma: 
Si 0,5 metres < L < 1,50 metres  15 mm 

Recobriment: 
    Desviacions en menys de 5 mm 

Desviacions en més, essent h el cantell total de l’element. 
Si h < 0,50 metres: 10 mm 
Si 0,50 m < h < 1,50 metres: 15 mm 
Si h > 1,50 metres: 20 mm 
 

Amb l’aprovació del Director d’Obra, es podran establir junts de formigonat seguint les 
condicions recollides en aquest Plec. 
 
3.2.4.2 Bigues, pilars, capçals i plaques 
Aquestes estructures es formigonaran de forma contínua entre els junts de dilatació, 
retracció i construcció fixades en els Plànols. 
Només es podran establir junts de construcció en llocs diferents als assenyalats en els 
Plànols si ho autoritza la Direcció d’Obra i sempre d’acord amb què s’ha indicat en 
aquest Plec. 
No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les 
armadures i als encofrats. 
 
- Toleràncies 

Desviació de la vertical en murs o eixos de pilars: 
1

1000
  d’alçada 

Desviació màxima de la superfície plana mesurada amb regla de tres metres: 5 mm 
Desviació màxima en la posició de l’eix d’un pilar respecte del teòric: 20 mm 
Variació del cantell en bigues, pilars, plaques i murs:  10 mm 

Variació de dimensions totals d’estructures: 
1

1000
 de dimensió  

 
En el cas d’existir juntes i segellats es complirà el que estigui prescrit en els Plànols i en 
el Plec per a aquestes unitats. 
Els encofrats i cindris compliran el que estigui prescrit en els corresponents articles del 
present capítol i en els Plànols. 
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3.2.5. Formigó gunitat. 

 
Es defineixen com a obres de formigó gunitat aquelles en les quals el formigó es projectat 
sobre una superfície prèviament preparada per adherir el material projectat. 
El formigó haurà de complir amb les condicions establertes a l’apartat corresponent 
d’amidament del plec. El sobre gruix i el rebot no s’abonen i estan inclosos en els preus 
contractats de manera proporcional. 
 

3.2.6. Obres de formigó pretensat o postensat. 

 
Es defineixen com a obres de formigó per postensat aquelles en les quals s’utilitza com a 
material fonamental el formigó, sotmès a compressió, abans del formigonat o després de 
l’enduriment, per mig de barres, cables o filferros, o altres mitjans exteriors. 
Els formigons, els additius als mateixos, les armadures, l’aigua i els encofrats i cindris a 
usar en les obres de formigó pretensat o postensat, deuran complir les condicions 
establertes en els apartats corresponents d’aquest Plec. 
 

3.2.7. Armadures per a formigó armat. 

 
3.2.7.1 Barres aïllades 
Es defineixen com armadures a usar en formigó armat al conjunt de barres d’acer que es 
situen en l’interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços a què 
està sotmès. 
Les armadures es situaran netes, sense cap mena de brutícia, greix i òxid no adherent. Es 
disposaran d’acord amb les indicacions dels Plànols, i es fixaran entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions mantenint-se mitjançant peces adequades a la distància de 
l’encofrat, de manera que sigui impossible qualsevol moviment de les armadures mentre 
duri l’abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense 
deixar nius. 
Aquestes precaucions deuran extremar-se amb els estreps i armadures de l’extradós de 
plaques, lloses o voladissos, per a evitar els seu descens. 
Les connexions i solapes seran les indicades en els plànols, o en cas contrari es 
disposaran d’acord amb què estigui prescrit en la Instrucció EHE. 
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista deurà obtenir de la 
Direcció d’Obra, l’aprovació de les armadures col·locades. 
 
3.2.7.2 Malles electrosoldades 
Es defineixen com malles electrosoldades als plafons rectangulars formats per barres 
llises d’acer trefilat, soldades a màquina entre sí, i col·locades a distàncies regulars. 
Desviació en el sentit del cantell o del gruix de l’element de qualsevol punt de l’eix de 
l’armadura, essent L el cantell total o el gruix total de l’element en cada cas. 
Si   L < 0,25 metres      10 mm 
Si   0,25 m < L < 0,50 metres    15 mm 
Si   0,50 metres < L < 1,50 metres    20 mm 
Si   L > 1,50 metres      30 mm 
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3.2.8. Armadures per a formigó pretensat. 

 
Les armadures per a formigó pretensat estaran constituïdes per tendons. La composició 
d’aquest tendons, el diàmetre de les beines, així com la distribució del tendons i la tensió 
del tesat, seran els indicats en els plànols. 
El tesat dels tendons no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a una resistència de 
200 kp/cm2. 
 

3.2.9. Taladres per ancoratges de barres d’acer. 

 
La posició de l’ancoratge en l’estructura ha de ser la definida en la D.T. El diàmetre de la 
perforació ha de ser l’especificat a la D.T. La barra ha de ser neta, no ha de tenir òxid no 
adherent, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. La longitud de la barra ha de ser la 
necessària per a assegurar un ancoratge suficient. 
L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la 
Direcció Facultativa. 
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la superfície de l’element, excepte 
indicació contrària de la D.F. La perforació ha de ser neta Cal retirar les irregularitats de 
la perforació que dificultin la penetració de la barra. 
Els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats 
posteriorment en col·locar a pressió la barra. El marge entre la barra i el forat s’ha 
d’omplir totalment. 
Les barres han de quedar embegudes en el formigó la longitud especificada en la D.T. 
 

3.2.10. Separadors. 

 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda és sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per 
al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del 
morter serà superior a 25 MPa. 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els 
seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 
geometria d'aquestes. 
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
 

3.3. Amidament i abonament. 

3.3.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 
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3.3.1.1 Armadures passives 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, 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. 
 

3.3.2. Formigons. 

 
3.3.2.1 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 a pericons, pous i 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, d’acord amb els preus 
existents als Quadres de preus. 

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. 
Quan les condicions del nivell freàtic així ho requereixin, caldrà realitzar el tancament del 
buit entre pantalles per a permetre el pas d’aquest, i poder executar el buidat entre 
pantalles sense afecció al trànsit rodat en superfície. 
 
3.3.2.2 Formigó gunitat 
S’amidarà i abonarà d’acord amb la superfície tractada realment, executada al preu 
establert en el Quadre de Preus nº 1. 
El preu inclou tots els materials (inclosos accelerants d’adormiment) i mitjans humans i 
mecànics per a poder concloure la unitat concretament en especial les bastides i les lones 
d’aïllament. El preu també inclou el reglat i mestrat de la superfície. 
Està inclosa dins del preu la càrrega i transport a abocador del rebuig, fins i tot els acopis 
intermedis. 
En tot moment es vigilarà de no pertorbar el públic usuari de l’estació. 
La gunita es realitzarà en jornada nocturna. El preu això ho contempla. No serà en 
conseqüència objecte de reivindicació per part del Contractista. 
 
3.3.2.3 Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 
tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu 
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inclou en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, 
qualsevol que sigui el procediment emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i 
materials auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra. 
 
3.3.2.4 Plaques alveolars. 
Es mesuraran per m2 de placa alveolar de formigó pretensat, la qual està definida als 
plànols corresponents. El preu inclou en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a 
l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment emprat, amb tots els 
treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta posada 
en obra. 
 
3.3.2.5 Llosa prefabricada de formigó. 
Es mesuren per m2 de llosa prefabricada de formigó, la qual està definida als plànols 
corresponents. El preu inclou en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, 
aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment emprat, amb tots els treballs, 
maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra. 
 

3.3.3. Taladres per a ancoratges de barres d’acer. 

 
S’amidaran per unitat d’ancoratges realment executats segons les especificacions de la 
Direcció Técnica. 

3.4. Elements auxiliars. 

3.4.1. Encofrats. 

 
Es defineix com encofrat l’element destinat al moldeig “in situ” de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim el que queda embebit dins del formigó. 
Es diferencien els encofrats horitzontals i verticals, i d’entre aquests últims, els que han 
de quedar el formigó vist i no vist. 
 
3.4.1.1 Execució d’obra 
Els cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements posseiran una 
resistència i rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se 
sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a la 
compactació de la massa. 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres pels 
moviments locals i la mil·lèsima de la llum pels del conjunt. 
Quan la llum d’un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l’encofrat de manera  
que, un cop desencofrada i carregada la peça, està present una lleugera contra-fletxa (de 
l’ordre del mil·lèsim de la llum), per a aconseguir un aspecte agradable. 
Els encofrats seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables de beurada, 
donat el tipus de compactació previst. 
Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
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Quan sigui necessari, i amb la finalitat d’evitar la formació de fissures als paràmetres de 
les peces, s’adoptaran les oportunes mesures per que els encofrats no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixin l’aigua continguda al 
formigó. Per altra part, es disposaran les taules de fusta de forma que es permeti el seu 
lliure entumiment, sense perill de què s’originin esforços o deformacions anormals. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per què les arestes vives del formigó 
resultin bé acabades; col·locant, si és precís, angulars metàl·lics a les arestes exteriors de 
l’encofrat, o utilitzant altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra 
podrà autoritzar, no obstant la utilització de matavius per axaflanar les esmentades 
arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) a les línies de 
les arestes. 
Quan s’encofren elements de gran alçada i petit gruix a formigonar d’un cop, s’hauran de 
preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient dimensió per 
a permetre des d’aquelles la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran a 
una distància vertical i horitzontal no major d’un metre (1 m) i es tancaran quan el 
formigó arribi a la seva alçada. 
Els separadors a utilitzar en encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran 
de forma que no quedi cap element metàl·lic embebit dins del formigó, a una distància 
menor de 25 mm de la superfície del parament. 
Tots els forats deixats pels separadors s’emplenaran posteriorment amb morter de ciment. 
No es permetrà l’ús de filferros o platines com a separadors, a excepció de les parts 
intranscendents de l’obra, ni “latiguillos” sense funda de PVC. 
On el seu ús sigui permès, un cop retirats els encofrats, es tallaran a una distància mínima 
de 15 mm de la superfície del formigó, picant aquesta si fos necessari, i emplenant 
posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 
En cap cas es permetrà l’ús de separadors de fusta. 
Al cas d’encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà de què 
les mesures adoptades no perjudicaran la estanqueïtat d’aquelles. 
A l’objecte de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podrà fer-
se ús de desencofrant, amb les precaucions pertinents ja que els mateixos, 
fonamentalment, no hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
Hauran d’emprar-se com desencofrant els vernissos antiadherents compostos de silicones, 
o preparats a base d’olis solubles en aigua o greix diluïda, evitant l’ús de gas-oil, greix 
corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 
 
3.4.1.2 Desencofrat i descintrament 
Tant els diferents elements que constitueixen l’encofrat (costers, fons, etc) com els 
estintolaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l’estructura, 
recomanant-se, quan els elements siguin de certa importància, l’ús de cunyes, caixes de 
sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a assolir un descens uniforme dels 
recolzaments. 
Les operacions anteriors no es realitzen fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per a suportar amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els 
esforços als que serà sotmès durant i després dels desencofrat o descintrament. Es 
recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per l’obra en 
servei. 
Quan es tracti d’obres d’importància i no posseeixi experiència de casos anàlegs o quan 
els perjudicis que pugessin derivar-se d’una fissuració prematura fossin grans, es 
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realitzaran assaigs d’informació segons la Instrucció EHE, per a conèixer la resistència 
del desencofrat o descintrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, tot element d’encofrat que pugui impedir el joc dels 
junts de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si les hi ha. 
A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o descintrament donats per 
la fórmula expressada a la Instrucció EHE. 
L’esmentada fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Pòrtland i en 
el suposat de què el seu enduriment s’hagi portat a terme en condicions ordinàries. 
A l’operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i 
elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres 
centímetres del mateix, per a evitar els perjudicis que pogués ocasionar la ruptura, 
instantània o no, d’una d’aquestes peces al caure des de gran alçada. 
Igualment útil resulta sovint el mesurament de fletxes durant el descintrament de certs 
elements, com índex per a decidir si ha o no de continuar-se l’operació i inclòs si convé o 
no disposar assaigs de càrrega de d’estructura. 
Es crida l’atenció sobre el fet de què, en formigons joves, no sols la seva resistència, sinó 
també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït; el que té gran influència a les 
possibles deformacions resultants. 
Dins de tot l’indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se al més aviat 
possible, amb objecte d’iniciar al més aviat possible les operacions de curat. 
 
3.4.1.3 Unitat i criteri d’amidament. 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte 
amb el formigó. Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el desencofrat, el 
muntatge i desmuntatge de l’encofrat, els apuntalaments previs, així com la recollida, 
neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
 

3.4.2. Estintolaments i cindris. 

 
Es defineixen com estintolaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un 
element estructural mentre s’està executant fins que assoleix resistència pròpia suficient. 
 
3.4.2.1 Execució 
L’execució inclou les operacions següents: 
- Construcció i muntatge. 
Excepte prescripció en contra, els cindris i estintolaments hauran de ser capaços de 
resistir el pes total propi i el de l’element complert sustentat, així com altres 
sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles. 
Els cindris i estintolaments tindran la resistència i disposició necessàries per què, en cap 
moment, els moviments locals, sumats en el seu cas, als de l’encofrat, sobrepassin els 
cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil·lèsima (1/1000) de la llum. 
Els cindris es construiran sobre els plànols de detall que prepari el Contractista; qui haurà 
de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i aprovació del 
director d’obres. 
Quan l’estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, 
palestres, roblonats, tubs, etc.,subjectes amb cargols o soldats. Per la utilització 
d’estructures desmuntables, a què la resistència als nusos estigui confiada sols al 
fregament de collars, es requerirà l’aprovació prèvia del director. 
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En tot cas, es comprovarà que l’estintolament o cindri posseeix carrera suficient pel 
descintrat, així com que les pressions que transmet al terreny no produiran assentaments 
perjudicials amb el sistema de formigonat previst. 
Un cop muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova 
consistent en sobrecarregar-la d’una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb 
l’ordre amb què ho haurà de ser durant l’execució de l’obra. Durant la realització de la 
prova, s’observarà el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions 
mitjançant flexímetres i anivellacions de precisió. Arribat a la sobrecàrrega completa, 
aquesta es mantindrà durant vint-i-quatre hores (24h) amb una nova lectura final de 
fletxes. A continuació, i en el cas de què la prova oferís dubtes, s’augmentarà la 
sobrecàrrega en un vint per cent (20 %) o més si el Director ho considera precís. Després 
es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l’ordre que indiqui el director, 
observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb descàrrega total. 
Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin afectat 
acords amb els teòrics que van servir per a fixar la contra fletxa, es donarà per bona la 
posició del cindri i es podrà passar a la realització de l’obra definitiva. Si fos precís 
alguna rectificació, el Director notificarà al Contractista les correccions precises en el 
nivell dels diferents punts. 
Si el cindri pogués veure’s afectat per possibles avingudes durant el termini d’execució, 
es prendran les precaucions necessàries per què no afectin a cap dels elements d’aquest. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, és important una disposició dels cindris tal que 
permetin les deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que resisteixin 
la següent redistribució de pes propi de l’element formigonat. En especial, els cindris 
hauran de permetre, sense coartar-los, els retalls del formigó sota l’aplicació de l’esforç 
de pretensat. 
Pel què s’ha dit anteriorment es preferiran els cindris realitzats amb puntals en ventall. 
Els travaments tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l’estabilitat del cindri. 
 
- Descintrat 
El descintrat podrà realitzar-se quan a la vista de les circumstàncies de temperatura i del 
resultat de les proves de resistència, l’element de construcció sustentat hagi adquirit el 
doble de la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al descintrar. 
El descintrat es farà de forma suau i uniforme recomanant-se l’ús de cunyes, gats, caixes 
de sorra, o altres dispositius, quan l’element descintrat sigui de certa importància. Quan el 
Director ho estimi convenient, les cintres es mantindran netes dos o tres centímetres (2 o 
3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de ser retirades per complet; havent de comprovar-
se, a més que la sobrecàrrega total actuant sobre l’element que es descintrar, no supera el 
valor previst com a màxim al projecte. 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es seguiran, a més les següents prescripcions: 
El descimbrat s’efectuarà de conformitat amb el disposat al programa previst al Projecte. 
 
L’esmentat programa haurà d’estar d’acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi 
d’evitar que l’estructura quedi sotmès, encara que sols sigui temporalment, durant el 
procés d’execució, a tensions no previstes al Projecte, que puguin resultar perjudicials. 
 
Tant els elements que constitueixen l’encofrat, com els estintolaments i cintres, es 
retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, pel que, quan els elements siguin de 
certa importància, s’empraran cunyes, caixes de sorra, gats o bous dispositius anàlegs per 
a assolir un descens uniforme dels recolzaments. 
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De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l’estructura, el descens de la cintra es 
començarà pel centre del tram, i continuarà cap els extrems, seguint una llei triangular o 
parabòlica. 
 
3.4.2.2 Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum realment cintrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri 
aprovada expressament per la D.F. i l’encofrat de la cara inferior de l’estructura a 
sustentar, Aquest criteri inclou l’amortització o lloguer del cindri i totes les unitats 
descrites en l’untat d’obra o que apareguin a la seva descomposició. Quan s’utilitzi el 
mètode de construcció per voladissos successius mitjançant carro d’avanç, s’hauran de 
regular amb molta cura les seves cotes abans del formigonat de cada dovel·la, seguint les 
indicacions del Director. El carro haurà de tenir la suficient rigidesa per a evitar el gir de 
la dovella que s’està formigonant respecte a la zona ja construïda, i la conseqüent 
fissuració a la junta. 
 
Els estampidors es mesuraran per unitats (ud) segons el preu del Quadre de Preus. 
Aquests han de ser capaços de suportar la càrrega màxima especificada a la Direcció 
Tècnica. En el preu s’inclou el seu subministrament, col·locació, part proporcional de 
subjeccions, desmuntatge i posterior retirada. 
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4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

4.1. Materials. 

4.1.1. Acer laminat per a estructures. 

 
L’acer laminat serà de gra fi, regular, homogeni, amb superfície completament sana, 
sense esquerdes, fenedures, mancances de material o altres defecte que en perjudiquin 
l’aspecte i la solidesa. 
La càrrega de trencament a tracció serà de quaranta quilograms per mil·límetre quadrat 
(40 kg/mm2) i l’allargament mínim de trencament el vint-i-dos per cent (22 %). 
Haurà de complir tot el que s’indica a la “Instrucció EM-62” de l’Institut Eduardo 
Torroja, Edició 1969, així com a la norma EA-95 “Acer laminat per a estructures 
d’edificació”, aprovada en Reial Decret 2899/1976 del 16 de setembre. 
 

4.1.2. Acers inoxidables, 

 
L'acer inoxidable és un acer "especial" que presenta millors característiques mecàniques 
que els acers laminats, però la característica essencial és la seva resistència a la corrosió. 
Hi ha acers inoxidables aleats i d'altres fortament aleats. 
Els primers són els que no tenen cap component que ultrapassi el cinc per cent (5,0 %) en 
pes i els del segon grup són els que tenen al menys un component que ultrapassa el cinc 
per cent (5,0 %). 
 
Acer inoxidable austenític 
Els acers inoxidables austenítics són aleacions de níquel (del 6 al 26%), crom (16 al 
30%), ferro i carbó variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25%. No són 
templables, presenten una bona ductilitat que permet fins i tot l’embotiment profund, i 
són fàcilment soldables. Aquestes dues últimes qualitats es presenten tant més acusades 
quan menor és el contingut de carbó. És el grup més generalitzat i el que reUNE millors 
condicions de resistència al calor i a la corrosió. 
En l'edificació s'utilitzen generalment acers inoxidables dels grups Ferrítics i Austenítics. 
Els primers són magnètics i presenten l'inconvenient de retenir una certa quantitat de pols 
atmosfèrica per fenomen electrostàtic. Els acers austenítics en canvi, tant els de cromo-
níquel com els cromo-níquel-molibdè en estat reconegut són amagnètics. Els acers 
inoxidables d'ambdós tipus, es dilaten sensiblement menys que els acers corrents. 
 
Acer inoxidable tipus AISI-304 
Les característiques de l’acer inoxidable AISI-304 són: 
 
Composició química: 

C        0,08 Max. 
Mn        2,00 Max. 
Si        1,00 Max. 
Cr        18,00-20,00 
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Ni        8,00-12,00 
D'altres       --- 

 
Propietats físiques: 

Pes específic kg/dm3      7,99 
Límit elàstic kg/mm2     20,300 
Estructura       Austenítica 
Calor específic a 20 C Cal/9 C    0,12 
Conductibilitat (100 C)     0,034 
Tèrmica-cgs (500 C)      0,048 
Coef. dilatació tèrmica 20 -200 C    18,00 
Interval del punt de fusió     1.399-1.454 C 
 

Propietats elèctriques: 
Propietat magnètica      No magnètic 
En estat       Recuit 
Resistivitat-Microhomnis/cm3 a 20 C   73 
Coef. tèrmic, a 20 C-100 C     0,0011 
 

Tractament tèrmic: 
Començament de forjat     1.150-1.200 C 
Acabat de forjat     925 C 
Recuit        1.050-1.100C 

aire o aigua 
Refredament       Ràpid 
Temperat       No temperable 
 

Propietats mecàniques: 
Duresa Brinell Recuit     130-150 
(Barra)...Trefilat fred      180-330 
Duresa Rocwell Recuit     70-90 B 
(Xapa)...Laminat fred     10-35 C 
Resistència a la tracció en kg/mm2    50-70 
Límit elàstic en kg/mm2     20-30 
Allargament %      50-65 
Embotiment Eriksen (xapa 1 mm)    12,5 – 13 
 

Altres característiques: 
Temperatura formació clofolla    840 C 
Soldabilitat       Òptima 
Estampació i embotiment     Òptima 
Poliment      Òptim 
 

Han de complir la norma UNE 37-508-88 
Els valors mínims admissibles de la massa i de l’espessor del recobriment galvanitzat 
són: 
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Peces diferents bisos, femelles i volandera, ja que les recobriments galvanitzats sobre 
aquestes peces  estan especificats en la norma UNE 37-507. 
Les xapes galvanitzades rebran el tractament per electrocincat directament a les bobines, 
sent el gruix mínim 8- 10 mm. 
 

4.1.3. Altres materials metàl·lics. 

 
Alumini per a estructures: 
Complirà la normativa UNE 7256-72. 
Els productes hauran de presentar acabat uniforme i estaran lliures de defectes 
superficials. 
Característiques de l’alumini per a tapes i escales: 

- Càrrega estàtica: 250 kg/m2 
- Tipus d’alumini: 

Per a tapes: Alumini A64 (5086) 
Per a marcs: Alumini A63 (5754) 

- Tractament :H111 
- Soldadura : homologada segons ASMEIX 
 

El gruix de les xapes de les tapes i escales que seran de tipus llacrinada 4 x 5.5. 
Per als reforços la xapa serà de 30 x 5 ó 40 x 6. 
 

4.1.4. Protecció contra el foc. 

4.1.4.1 Condicions Generals 
L’aplicació del morter tipus Perlifoc o similar, es farà segons les següents pautes: 
Per la seva aplicació, tant manual com mecànica, s’hauran d’afegir de 12 a 15 litres 
d’aigua per sac. Per l’aplicació manual, es recomana col·locar prèviament una malla 
metàl·lica deployee, convenientment fixada a la superfície a protegir. 
L’aplicació mecànica s’ha de fer mitjançant màquines de projectar morters amb bomba 
de cargol sense-fi per via humida. 
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Preparació de superfícies: El suport haurà d’estar net de greix, pols i brutícia. Quan 
l’aspecte del suport no ofereixi les suficients garanties d’adherència, aquesta s’haurà de 
reforçar mitjançant col·locació prèvia de malla, convenientment fixada al suport. 
Per projectar sobre estructures de fusta, és imprescindible la col·locació prèvia de malla. 
 
4.1.4.2 Amidament i abonament 
m2 de superfície de morter projectada d’acord els preus establerts al Quadre de Preus 
núm. 1. 
 

4.1.5. Galvanitzats. 

 
El galvanitzat d’elements metàl·lics s’entén, sempre, per immersió en calent (zinc fos) 
complint les normes vigents (UNE 37-507-88, UNE 37-508-88 i EN ISO 1461 si és el 
cas) sense increment de preu. 
 
Els valors mínims admissibles de la massa i de l’espessor del recobriment galvanitzat 
són: 

 
Peces diferents bisos, femelles i volandera, ja que les recobriments galvanitzats sobre 
aquestes peces estan especificats en la norma UNE 37-507 
Les xapes galvanitzades rebran el tractament per electrocincat directament a les bobines, 
sent el gruix mínim 8- 10 mm. 

4.2. Estructura d’acer. 

4.2.1. Definició. 

 
Es defineix com estructura d’acer els elements o conjunts d’elements d’acer que formen 
la part resistent i sustentant d’una construcció. 
Les obres consistiran en l’execució de les estructures d’acer corresponents a les 
estructures d’acer o mixtes d’acer i formigó. 
No es aplicable aquest Article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures 
o elements construïts amb perfils lleugers de xapa doblegada. 
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4.2.2. Forma i dimensions. 

 
La forma i dimensions de l’estructura seran les definides en els Plànols no permetent al 
Contractista modificacions dels mateixos sense la prèvia autorització del Director d’Obra. 
 
Condicions generals d’execució: 
Per a l’execució d’aquest tipus d’obres es tindran en compte les prescripcions incloses en 
la norma EA-95 referents a estructures metàl·liques. 
 
Neteja, pintura i garantia de la protecció: 
S’aplicaran els següents sistemes de protecció a l’estructura metàl·lica. 
En estructures situades en l’interior d’edificis: 

- Escombrat mecànic de l’estructura 
- Dos mans de pintura anticorrosiva (mini de plom electrolític) de 35 micres de 
gruix cadascuna. 
- Dos mans d’esmalt alcídic de 35 micres de gruix cadascuna. Amb aquest sistema 
es garanteix un grau d’oxidació no major de Re-1 segons norma SIS-185111, 
després d’un any de l’aplicació. 
- En estructures situades a la intempèrie: 

Adollat de l’estructura al grau Sa 2 1/2 segons norma SIS-0559000-1967. 
Dos mans de mini clor - cautxú de 35 a 40 micres de gruix cadascuna. 
Dos mans d’esmalt clor - cautxú, de 30 a 40 micres de gruix cadascuna. 

 
Amb aquest sistema es garanteix un grau d’oxidació no més gran de Re 1 després d’un 
any de l’aplicació, ni més gran de Re 2 després de tres anys, segons la norma SIS 185111. 
El color de cadascuna de les mans de pintura serà diferent de les demés. 
El color de mà d’acabat serà l’indicat pel Director d’Obra. 
L’aplicació de la protecció es realitzarà d’acord amb les especificacions dels capítol de la 
norma EA-95. 
 

4.2.3. Condicions del procés d’execució. 

 
Condicions Generals: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de 
ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se 
posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar Les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 
posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge és soldi a les barres 
de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
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Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 
protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir 
les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
Col·locació amb cargols: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en què sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm 
menor que el definitiu. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
El cargol d'una unió s'han de prémer inicialment al 80% del moment torçor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar de prémer en una segona passada. 
 
Col·locació amb soldadura: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro 
elèctrode fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. 
Per temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de 
tenir cura la qual quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així 
com la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma 
NBE EA-95. 
Els cordons de soldadura successiva no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats 
per a fer el tipus de soldadura, segons la UNE_EN 287-1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les 
establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
Posta a terra de l’estructura metàl·lica: 
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La posta a terra de tots els elements metàl·lics, i concretament de l’estructura metàl·lica 
de les noves plataformes, es farà segons allò especificat en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, concretament en la instrucció MIE BT 039 – Xarxa de terres. 

4.3. Amidament i Abonament. 

kg de pes calculat segons les especificacions de la Documentació Tècnica, d'acord amb 
els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
El preu inclou la confecció de plànols de detalls, realització de peces a taller, transport a 
l’obra, muntatge amb els mitjans necessaris, soldadura d’estructures complementaries de 
muntatge, capa d’emprimació antioxidant i dues d’esmalt. 
Referent a l’acer estructural de sosteniment de mina TH 21 l’amidament es farà d'acord 
amb els pesos i les longituds teòriques realment col·locades sense cap increment. La 
unitat és completa, inclou subministrament, muntatge, equips auxiliars i equips de 
fixació. Inclòs Mà d'Obra per jornada nocturna i reduïda. 

4.4. Normativa de Compliment obligatori. 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.” 
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5.  PANTALLES 

5.1. Murets guia. 

5.1.1. Definició. 

 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del muret 
- Excavació de la rasa 
- Encofrat i desencofrat del muret 
- Subministrament i col·locació de les armadures 
- Formigonament del mur 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
 

5.1.2. Condicions generals. 

 
La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària. 
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements 
estranys. 
La separació dels murets ha de ser la indicada a la D.T., i en el seu defecte l'amplària de 
la pantalla més 5 cm. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
Resistència característica estimada del formigó als 28 dies (UNE 83-304) _ 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Recobriment de l'armadura 5 cm 
Assentament del formigó en el con d'Abrams 3 - 5 cm 
 
Encofrats dels murets guia: 
-Han de ser rígids i resistents per suportar sense deformacions superiors a les admissibles 
les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el formigonament 
- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts 
 
Armadures dels murets guia: 
- Les armadures col·locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, 
pintures, greixos ni d'altres substàncies perjudicials 
- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la D.T. 
- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de mantenir la 
seva posició durant l'abocada i compactació del formigó 
 
Toleràncies d'execució: 

- Separació dels murets   ± 50 mm 
- Gruix     ± 20 mm 
- Alçària     - 20 mm 

+ 60 mm 
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- Nivell     ± 30 mm 
- Aplomat     ± 10 mm 

 
Toleràncies de muntatge de l'encofrat dels murets guia: 

- Replanteig     ± 20 mm 
- Dimensions     - 20 mm 

+ 6 mm 
- Aplomat     ± 10 mm 
- Planor    ± 10 mm/m 

 
Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia: 

- Llargària d'ancoratge o solapament    Nul·la (mínima establerta) 
- Recobriments   Nul·les (mínims els establerts) 
- Posició de les armadures     ± 10 mm (no acumulatius) 

 

5.1.3. Condicions del procés d’execució. 

 
Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la 
mateixa. 
L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil. 
Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la D.F. 
No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es faran 
malbé. 
La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 2°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura ha 
de ser   5°C. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer 
per vibratge. 
No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar s'han 
d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells. 
 

5.1.4. Normativa de compliment obligatori. 

 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 
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5.2. Llots Tixotròpics 

5.2.1. Definició 

 
Aquest apartat del plec és vàlid per als elements següents: 

- Llots tixotròpics utilitzats en l'execució de pilons, micropilons i pantalles. 
Han d'estar formats per una barreja de bentonita supersódica en aigua al 4-5 % de 
proporció en pes. 
Límit líquid de la bentonita      >= 500% 
Densitat       > 1,02 g/cm3 

< 1,1 g/cm3 
Viscositat (con de Marsh)      32 - 35 sg 
Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050)   <=1 % 
 
Toleràncies del material durant el procés: 
- Densitat      ± 0,05 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsh)    + 10 sg 

- 0 sg 
- ph        8,5   pH   11 
 
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. 
El fabricant ha de lliurar un certificat d’acord es compleixen les exigències del Plec de 
Condicions. 
 
Emmagatzematge: 
24 h abans de la col·locació en obra per a la total hidratació. No es pot utilitzar 
immediatament desprès de la seva confecció. 
 
Compliran la normativa següent: 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 

5.3. Execució Pantalles. 

5.3.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 
Definició: 
Aquest plec fa referència a les feines de formació d'una pantalla continua de formigó 
armat obtinguda perforant el terreny amb rases estretes i fondes, sense entibació, 
utilitzant si cal llots tixotròpics per a contenir les terres i formigonant posteriorment. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fabricació, regeneració i manipulació dels llots 
- Perforació del panell 
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- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat dels productes de l’excavació 
- Col·locació dels junts 
- Formigonament dels panells i extracció del llot 
- Enderroc del muret guia 
- Sanejament de la coronació de les dames 
- Execució de la biga de lligat 

 
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. 
Cada tram en el que es divideix l'excavació i formigonament de la pantalla s'anomena 
panell. 
La forma i posició ha de ser la indicada a la D.T. 
Els elements que formen la pantalla han de mantenir la planeitat de les cares en tota la 
profunditat de la perforació. Han de quedar aplomats en tota la seva alçària. 
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la D.T., amb comprovació que s'ha 
arribat a la capa de terreny prevista a la D.T. 
La llargària de cada panell ha de ser l’especificada en la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F.  
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la D.T. 
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric 
d'acabat de la pantalla. 
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de 
la pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 
Resistència característica estimada del formigó als 28 dies (UNE 83-304)  0,9 x 25 
N/mm2 
Fondària de l'excavació Fondària teòrica  + 20 cm 
Recobriment de les armadures    5 - 7 cm 
Separació entre armadures      2 vegades la mida màxima del granulat 
Separadors de les pantalles      1/2 m2 de panell i per cara 
Amplària de sobreexcavació      10 cm 
Separació entre junts de formigonat a les bigues de lligat    30 m 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de cada panell     ± 50 mm 
- Longitud del panell     ± 50 mm 
- Desviacions en planta de la perforació  ± 50 mm 
- Fondària de la perforació     ± 50 mm 
- Amplària de la perforació     ± 20 mm 
- Sobregruixos       10 cm 
- Aplomat       ± 1,5% h 
- Posició de les armadures     Nul·la 
- Recobriment de les armadures    Nul·la 
- Profunditat de l'armadura     ± 50 mm 
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La posició de qualsevol punt principal d’una unitat d’obra, no ha de diferir de la teòrica 
en més de 2 cm en qualsevol direcció. En els punts que hagin de rebre peces 
prefabricades, la limitació es redueix a 1 cm. 
Qualsevol dimensió real ha de quedar per sobre del 95% de la dimensió projectada, sense 
que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. 
 

5.3.2. Condicions del procés d’execució. 

 
La Direcció Facultativa ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
No s'ha de començar l'execució sense que la Direcció Facultativa doni la conformitat a la 
proposta de distribució dels panells de les pantalles presentada pel contractista. 
No s'ha d'utilitzar el trepà sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una 
resistència suficient. 
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la 
fondària de cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 
La separació entre els murets guia ha de ser 5 cm més àmplia que el gruix nominal de la 
pantalla. 
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica. o el que 
determini la Direcció Facultativa 
La perforació dels panells ha de ser sempre alternada i mai consecutiva. 
Els panells d'arrencada s'han de situar a les zones menys problemàtiques, allunyades dels 
edificis o de les instal·lacions compromeses. 
En cap cas s'ha de deixar un panell obert d'un dia per l'altre. 
 
En el cas d´utilitzar llots tixotròpics: 
- Cal substituir el llot i regenerar-lo quan el seu contingut en sorra superi el 2% quan 
s'utilitzi en graves o del 5% quan s'utilitzi en sorres o terrenys coherents i la viscositat 
(mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 45 s. 
- El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 
Les armadures han de quedar soldades per evitar el seu desmoronament durant el seu 
hissat, transport i col·locació. 
 
Les gàbies que formen les armadures han de portar en el moment de la seva col·locació 
dins de la rasa separadors de formigó en ambdues cares. 
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 
perforació. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 
L'armadura ha de quedar com a mínim a 30 cm del fons de l'excavació. Cal que estigui 
suspesa d'unes bigues transversals recolzades en els murets guia. 
La gàbia ha de deixar en el seu interior dos espais per a la col·locació del tub de 
formigonat. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
Si durant el procés de perforació d'un panell es produeix un esbombament excessiu en 
alguna de les cares, s'ha d'omplir de morter pobre i procedir de nou a la seva perforació. 
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplada igual a la 
perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 
Segons l'agressivitat del terreny s’ha de complir l’establert en els articles 8.2 i 3.7 de la 
EHE. 
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Cada panell obert cal que sigui formigonat de forma immediata. 
El formigonat s'ha de realitzar pel sistema ascendent, és a dir, de baix a dalt, desallotjant 
el llot a mesura que penetri el formigó. 
El procés de formigonament de cada panell s'ha de fer de forma continua, sense que es 
pugui interrompre el procés en cap moment ni per cap circumstància. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
El formigó s'ha d'injectar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
Per executar panells de més de 6 m de llargària cal l’autorització de la Direcció 
Facultativa, i s'han d'utilitzar dos tubs de formigonament vessant el formigó pels dos tubs 
a la vegada. 
Quan s’utilitzen llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 5 m per sota del 
nivell del formigó. A mida que s'injecta el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
Quan no s´utilitzen llots tixotròpics el tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del 
nivell del formigó. 
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament 
de l'adormiment. 
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient 
per a mantenir la paret vertical. 
No es permetrà fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el 
formigó tingui una resistència   30 kp/cm2. 
El material procedent de la perforació s'ha de carregar i transportar a l'abocador a mida 
que s'extregui del panell, no tolerant-se abocaments damunt de la plataforma de treball. 
En el cas d´utilitzar llots tixotròpics es prohibeix l'abocament dels llots a les clavegueres. 
Cal escapçar la part superior de la pantalla a una alçària, com a mínim, de 15 cm i en tots 
els casos caldrà assolir el formigó no contaminat pel llot. 
Dels paraments que quedin vistos s’hauran d’eliminar les restes de terreny i/o llots 
adherits. Aquesta operació s’executarà mitjançant xorrejat d’aigua a alta pressió o 
qualsevol altre sistema aprovat per la D.F.. Serà la D.F. 
qui dictamini els panys de parament a netejar. 
 
De cada panell s´ha de fer un informe amb les següents dades: 

- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la Direcció 
Tècnica. 
- Variacions respecte a la Direcció Tècnica amb els incidents apreciats durant 
l'execució de les obres 

 
La normativa de compliment obligatori serà: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
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NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. 
Pantallas." 

5.4. Repicat de Pantalles. 

Aquest plec és vàlid per a la formació del repicat de les pantalles, tant en el que fa 
referència al que s’ha de realitzar per tal d’unir les mènsules i soleres a les pantalles als 
nivells especificats en els plànols, així com el Eepicat de coronament per posterior 
formació de la Biga de Lligat. 
 
L’execució de l’obra inclou les operacions següents: 
Repicat del formigó en un gruix indicat per la Direcció Facultativa. 
Escalfat i doblegat de l’armadura de la pantalla per unir les mènsules i soleres. 
Descobrir sense trencar l’armadura superior per unir les Bigues de lligat. 
La longitud de les barres per realitzar la unió ha de ser la necessària per assegurar una 
unió suficient. 
L’ordre , la forma d’execució i els medis a utilitzar, s’han d’ajustar a allò indicat per la 
Direcció Facultativa. 
L’orientació del repicat ha de ser perpendicular a la superfície de l’element. 
El repicat ha de ser net, cal retirar les irregularitats del repicat que dificultin l’execució de 
les mènsules, soleres i bigues de lligat. 

5.5. Repicat de parament de pantalles. 

S’hauran de repicar tots els sobregruixos que sobresurtin més de 10 cm per sobre de la 
vertical de la pantalla segons el gruix teòric, en aquells paraments que hagin de quedar 
vistos. 
En cap cas aquest repicat deixarà l’armadura a la vista. 

5.6. Amidament i Abonament. 

5.6.1. Pantalles. 

L’amidament de les pantalles es farà per m2 de superfície segons l'amplària definida en 
els plànols, la longitud real excavada i la profunditat real de la mateixa contada des del 
muret guia. S’abonarà del 100% la part reomplerta de formigó fins a la cota límit de 
pantalla detallada en plànols i, sabonara del 40 % de la cota límit de pantalla fins a la part 
superior del muret guia. 
 
Hi queden incloses les següents operacions: 
-Transport a l'obra i trasllat d'equips d'excavació, grues, fabricació de llots, compressors, 
grups electrògens i d'altres. 
- Excavació amb l'ús de llots, quan sigui necessari. 
- Subministrament, fabricació, recuperació i regeneració de llots. 
- Muntatge i desmuntatge de junts. 
- Subministrament i col·locació del formigó. 
- Repicat de sobreguixos en els paraments vistos. 
- Treballs en jornada diürna o nocturna o reduïda pel servei ferroviari. 
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- Energia i aigua consumides. 
- Càrrega i transport a l'abocador dels productes de l'excavació. 
- Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
Utilització del trepà en cas necessari. 
No són d´abonament en aquesta unitat d´obra les armadures de les pantalles. 
L’execució de pantalla inclou en el preu contractat el subministra de morter de replè i la 
seva nova excavació (quan calgui degut a enfonsaments). Quan calgui executar aquestes 
operacions, no s’abonaran a part, estan incloses en el preu de la pantalla. Les juntes entre 
mòduls de pantalla seran les que accepti, al seu criteri, la Direcció d’Obra, o les indicades 
en els plànols. 
Si de les anàlisis d’aigües freàtiques es dedueix la necessitat de formigons especials, el 
preu contractat no variarà. 
 

5.6.2. Muret guia. 

 
m de llargària amidada per l’eix de la pantalla, segons les especificacions de la Direcció 
Tècnica. Inclou enderroc, carrega i transport abocador, cànon d’abocament i manteniment 
de l’abocador. 
 

5.6.3. Repicat de pantalles. 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica tant en el 
repicat per unió de les mènsules i soleres i en el repicat de coronament, inclou el repicat, 
el doblatge de les armadures, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats i totes les feines adients a la seva execució, segons indicació de la Direcció 
Tècnica. Inclou enderroc, carrega, transport abocador, cànon d’abocament i manteniment 
de l’abocador. 
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6.  MICROPILOTS 

6.1. Definició. 

En línies generals un micropilot és un pilot de petit diàmetre, usualment entre 114 mm i 
220 mm, dotat d’una armadura tubular i posteriorment injectat de ciment o morter. Les 
injeccions poden ser a pressió mitja-alta o pressió atmosfèrica, segons el terreny. El 
disseny s’ajusta a les exigències de cada cas. 
En aquelles zones on estigui previst construir pantalles y estructures de contenció y no 
sigui possible per condicions d’espai es construiran pantalles de micropilots sempre que 
les condicions siguin favorables. 
Són pilots empotrats i encorats verticalment col·locats a una distància suficient perquè 
treballin com a pantalles de formigó. 

6.2. Perforació. 

Existeixen diverses tècniques de perforació per a micropilots, el que permet adaptar la 
més convenient a cada tipus de terreny: OD, ODEX, rotació, rotopercusió amb martell en 
cap, etc. Generalment es perfora amb entubació recuperable, i escombrament amb aigua i 
aire comprimit. 
El diàmetre de la perforació serà de 20 cm conclosa la perforació es renta el taladre amb 
aigua i / o aire a pressió i s’introdueix l’armadura. S’utilitzarà una armadura en tub d’acer 
ST-37 i armadura addicional B 500 S de diferents diàmetres i qualitats. 

6.3. Injecció. 

Una vegada introduïda l’armadura, es procedeix a la injecció. Aquesta es realitza per 
circulació inversa amb lletada o morter. El morter es bombeja per l’interior de l’armadura 
fins al fons del taladre i ascendeix per l’espai anular format entre l’armadura i la 
perforació, desplaçant en el seu camí als detritus de perforació. 
En funció de les característiques del terreny, eventualment s’incorporen a l’armadura del 
micropilot una sèrie de vàlvules anti retorn, que permeten amb posterioritat a la injecció 
primària, una segona injecció que millora els paràmetres de fricció terreny / micropilot. 

6.4. Amidament i abonament. 

Es mesurarà per metres de micropilot realment executat, d’acord amb els plànols del 
projecte o el que en el seu defecte indiqui la Direcció Facultativa. 
El preu inclou la perforació, els materials utilitzats (ciment, aigua i tub d’acer), el 
desplaçament i moviment de la maquinaria, preparació de la plataforma de treball, 
injecció de beurada, així com càrrega i transport a abocador dels productes resultants 
No seran d’abonament independent els acopis intermedis ni les sobreexcavacions i 
excessos de beurada. 
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El preu inclou tots els transports de maquinària i equips auxiliars i instal·lacions 
necessàries per a la realització dels treballs, el condicionament d’accessos, el muntatge de 
i desmuntatge de la maquinària i els equips, el subministrament d’aigua i energia 
elèctrica, així com la retirada de tots ells una vegada hagi finalitzat l’execució. 
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7. AUSCULTACIÓ I CONTROL 

7.1. Topografia automàtica. 

7.1.1. Teodolit automàtic programable. 

 
a) Definició. 
A les zones on s'hagi previst l'execució de mesures de prevenció o correcció, on 
existeixin edificis amb lesions o de valor històric, que hagin de ser objecte d'una 
vigilància específica, segons el parer de la Direcció d'Obra, es disposaran estacions totals 
completament automatitzades, controlades per ordinador i capaces de proporcionar, en 
temps real i via mòdem, les coordenades x, y i z de tots els punts sotmesos a control 
topogràfic. 
 
b) Execució. 
Les estacions totals estaran integrades per un teodolit automàtic emplaçat en un punt no 
afectat pels moviments a controlar. 
El teodolit s'instal·larà sobre un parament d'un edifici o sobre un pal d'acer, estarà 
protegit en la seva part superior mitjançant una xapa metàl·lica i al seu voltant mitjançant 
una gàbia de barres metàl·liques. Es procurarà instal·lar-los en llocs que dificultin els 
actes vandàlics. 
El teodolit serà capaç de monitoritzar en tres dimensions els desplaçaments d'uns prismes 
de control que es fixaran als edificis o estructures a controlar. 
L'emplaçament de cada punt es determinarà en funció de la visibilitat i radi d'acció del 
teodolit. 
L'equip apuntarà automàticament i de forma cíclica, en un ordre preestablert, els prismes 
a controlar a fi de calcular les seves coordenades x y z. 
El sistema proporcionarà automàticament mesures dels moviments, de cadascun dels 
prismes a controlar, amb les precisions que s'indiquen a continuació: 

- Precisió en mesura d'angles: 0,5” (0,15 mgon) 
- Precisió en mesura de distàncies: 1 mm + 1 ppm 
- Abast de les mesures en condicions atmosfèriques bones: 2.500 m 
- Reconeixement automàtic d'objectiu; en condicions atmosfèriques mitges: 1 mm a 

200 m; 2-3 mm a 500 m. 
 
L'estació s'haurà d'instal·lar preferentment al terrat de l'edifici més alt de l'entorn de l'àrea 
d'influència i controlarà els punts d'observació situats als edificis, realitzant lectures amb 
l'interval que es programi, en funció del nombre de punts a controlar. 
Als llocs en què l'existència d'arbres condicioni l'execució de les mesures; s'hauran 
d'obtenir els permisos necessaris perquè, en cas necessari, es puguin podar parcialment 
els arbres a fi de mantenir operatives les visuals necessàries. 
S'ubicaran dos prismes addicionals d'observació, fora de la zona d'influència, que 
permetin al sistema calcular instantàniament la seva pròpia posició abans d'iniciar cada 
cicle de lectura. 
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Serà necessari que dues estacions solapin la seva àrea d'observació; de manera que la 
zona influenciada per l'excavació del túnel mai quedi sense observació, al reubicar una de 
les estacions pel control de noves zones. 
Les estacions totals estaran connectades directament a una xarxa de subministrament 
d'energia elèctrica; sense que depenguin, per a això, de línies de particulars. 
El sistema de transmissió de dades fins al sistema centralitzat d'adquisició es realitzarà 
amb una connexió de mòdem mitjançant antena de ràdio dipolar connectada al teodolit 
automàtic, per d'aquesta manera evitar el risc de l'ús de cables que puguin ser danyats en 
l'entorn de l'obra. 
A més, ha de ser possible, en cas de requeriment de la direcció d’obra, realitzar mesures 
manuals dels prismes. 
 
c) Amidament i Abonament. 
Els equips de control topogràfic automàtic de superfície es mesuraran per les unitats 
realment col·locades i autoritzades per la Direcció d'Obra i s'abonaran mitjançant els 
preus, que figuren al Quadre de Preus que s'indiquen a continuació: 
 

- Ut. de subministrament de teodolit automàtic programable i monitoritzat, 
amb precisió millor que 0,5” en angles i d'1 mm+1ppm en distàncies. 
Aquest preu inclou el subministrament del teodolit, així com reposició 
immediata en cas d’avaria, mòdem, antena de ràdio per a la transmissió de 
dades i cablejat específic del sistema. 
- Ut. de muntatge i manteniment de teodolit automàtic, incloent gàbia de 
protecció, pal de suport i desmuntatge al final de la campanya parcial de 
lectures; s’inclou, a més, la posada en servei inicial de l’aparell, que inclou 
el subministrament elèctric, connexió al Sistema d'adquisició de dades i 
programació. 
El preu inclou el subministrament dels elements de base i protecció, així com la 
seva reposició en cas de danys no reparables, la seva implantació conjunta amb 
el teodolit als llocs definits en el Pla d'Auscultació i aprovats per la Direcció 
d'Obra, així com el manteniment necessari en els dits llocs durant les fases de 
presa de dades i el seu posterior desmuntatge. 
També s’inclou el subministrament elèctric, la connexió directa del teodolit a 
una xarxa elèctrica comercial, la connexió del teodolit automàtic al sistema 
centralitzat d'adquisició de dades i les proves inicials de funcionament fins a 
obtenir l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
- Ut. de subministrament de prisma per a mesura amb teodolit motoritzat. 
El preu inclou el subministrament dels prismes de referència i tots els elements 
necessaris per a la seva fixació. 
- Ut. de muntatge, neteja i desmuntatge de prisma. 
El preu inclou el muntatge i desmuntatge dels prismes en cada punt de presa de 
mesures així com el manteniment durant la fase de presa de dades; incloent la 
seva neteja i la poda parcial de branques d'arbres, quan sigui necessari. 
 

7.1.2. Electronivells. 

 
a) Definició 
A les zones on sigui necessària la mesura d'assentaments amb precisió de dècimes de 
mil·límetre, segons el que indiqui el projecte d’auscultació i amb acceptació per part de la 
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Direcció d'Obra, s'instal·laran grups d'electronivells connectats amb el Sistema 
d'adquisició de dades. 
 
b) Execució 
Cada grup d'electronivells estarà format per quatre unitats, de les quals un constituirà la 
base de referència, i els altres tres estaran situats en ambdós punts d'interès. 
Cada electronivell està connectat amb els altres del grup, de tal forma que puguin 
mesurar-se desplaçaments diferencials respecte a un electronivell patró. 
Els electronivells estan formats per un cilindre que conté un líquid sobre el qual es 
disposa un flotador que, connectat a un transductor elèctric, tramiti senyals al sistema de 
readquisició de dades. 
Els electronivells es fixaran mitjançant cargols d'anivellació als elements de referència 
directament o mitjançant una mènsula metàl·lica, que garanteixi que la seva 
deformabilitat no afectarà la precisió de les mesures a realitzar. 
Els electronivells hauran d'estar dotats d'un sistema capaç de compensar  automàticament 
la pèrdua accidental de líquid o la seva variació per efectes tèrmics i; hauran de tenir un 
sistema per compensar els efectes de variació de la pressió atmosfèrica. 
El sistema haurà de tenir una precisió de + 0,2 mm i una resolució de 0,02 mm, i el rang 
de mesura haurà d'estar situat per sobre dels 50 mm. 
La màxima distància entre dos electronivells haurà de ser de 50 m; havent de garantir el 
seu funcionament per a una longitud màxima del conjunt de quatre electronivells 
d’almenys 100 m. 
Les lectures hauran de ser preses automàticament i directament enviades al Sistema 
central d'adquisició de dades. La unió del Sistema de transmissió de dades amb el 
Sistema centralitzat d'adquisició es realitzarà amb una connexió tipus mòdem mitjançant 
antena de ràdio dipolar connectada al teodolit automàtic. D'aquesta manera es pretén 
evitar l'existència de l'ús de cables que puguin ser danyats en l'entorn de l'obra. 
 
c) Amidament i Abonament 
Els equips d'electronivells es mesuraran per unitats realment col·locades i autoritzades 
per la Direcció d'Obra i s'abonaran al preu que figura al quadre de Preus per a: 
 

- Ut. de subministrament i col·locació d'equip de quatre electronivells amb 
precisió millor que 0,2 mm; incloent la seva connexió amb el Sistema 
d'adquisició de dades. 
El preu inclou el subministrament dels quatre electronivells, tubs d'unió, 
cablejat, digitalitzador de dades, mòdem i antena de ràdio per a la transmissió de 
dades; així com la instal·lació del sistema complet, incloent tots els elements 
d'unió i auxiliars necessaris per a la seva correcta posada en obra. 

7.2. Topografia manual 

7.2.1. Arqueta de subsidència 

 
a) Definició 
És faran servir arquetes de subsidència per a controlar els assentaments verticals produïts 
en superfície i els moviments horitzontals. 
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Les fites per l'amidament d'assentaments o moviments horitzontals hauran d'ésser 
instal·lats en la localització que indiqui el projecte d’auscultació i amb l’aprovació de la 
direcció d’obra al menys cent (100) metres abans que el front d’excavació passi pel punt. 
El Contractista haurà d'instal·lar seccions d'amidament d'assentaments segons el que és 
indicat en el projecte d’auscultació o bé segons els directrius de la direcció d’obra. Les 
fites que s'hauran d'instal·lar seran del tipus que contempli el projecte i que sigui aprovat 
per la direcció d’obra i la seva instal·lació també és veurà sotmesa a la seva aprovació. 
Les cotes de les fites de control d'assentaments hauran de determinar-se mitjançant un 
anivellament de precisió amb apreciació d'una (0,1) desena de mil·límetre, a mesura que 
el front d'excavació dels túnels s'aproximi o ultrapassi les seccions de control. 
L’interval de temps entre els amidaments d'assentaments hauran d'ésser definits en el Pla 
d'Auscultació. 
Les arquetes de subsidència pel control dels moviments verticals sobre la calçada, hauran 
d'ésser fabricades preferentment de xapa metàl·lica formant un cilindri de 30 cm de 
diàmetre i 30 cm d'alçada. 
En el centre és col·locarà una barra d'acer que materialitzarà un punt de referència per 
ales mesures topogràfiques, amb les següents característiques: 

- Material: Acer inoxidable. 
- Longitud: Superior a 600 mm per a que sigui ancorada en el terreny natural. 
- Cap semiesfèric. 
- L'arqueta disposarà d'una tapa de protecció, que es pugui enterrar arran de terra 

amb obertura mitjançant dispositiu especial. 
- Diàmetre: 25 mm. 

 
b) Condicions del procés d'execució 
Les arquetes de subsidència en superfície aniran allotjades a terra en petits pous cilíndrics 
de quaranta (40) centímetres de diàmetre i trenta (30) centímetres de profunditat, que és 
recobrirà amb un cilindri de xapa metàl·lica de trenta (30) centímetres de diàmetre i 
trenta (30) centímetres d'alçada, fent-lo descansar directament 
sobre el fons. S'omplirà amb sorra l'espai comprès entre el terreny i l'exterior del cilindri 
de recobriment. 
En el fons del petit pou i prèvia l'excavació oportuna, és col·locarà el clau metàl·lic de 
cap encarcarat d'uns seixanta (60) centímetres de llargària fixant-lo amb una capa de 
morter de ciment. 
En les arquetes situades sobre la calçada, s'excavarà totalment el gruix de formigó de la 
mateixa, fent recolzar el clau de referència, directament sobre el terreny. 
En el fons del petit pou i prèvia excavació oportuna, és col·locarà un espàrrec de quaranta 
(40) centímetres de llargària o és col·locarà el clau combinat d'acer. 
Quan s’efectuïn els amidaments, aquests espàrrecs s'allargaran cap a fora mitjançant uns 
prolongadors de quinze (15) centímetres de llargària i a aquests se'ls aplicarà la cinta 
d'invar. 
Per controlar aquestes arquetes s'instal·laran, fora de l'àrea d'influència de l'obra, fites que 
puguin considerar-se immòbils. 
 
c) Amidament i abonament 
L'amidament de l'arqueta de subsidència pel control dels moviments en superfície és 
realitzarà per unitat (Ut.) d'arqueta totalment col·locada; l'amidament inclourà l'arqueta 
metàl·lica, l'excavació per col·locar-la-hi, el clau d'anivellament, el formigonat i la tapa 
de protecció. 
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L'abonament serà el resultat de multiplicar el nombre d'unitats instal·lades pel preu que 
figura en el Quadre de Preus: 

UT. Subministrament i col·locació de punt de referència, per a la mesura 
d’assentaments i moviments horitzontals, incloent pern de mesura i 
arqueta amb tapa. 

UT. Subministrament i col·locació de punt de referència, per a la mesura 
d’assentaments, incloent pern de mesura i arqueta amb tapa. 

UT. Subministrament i construcció de base per a mesures topogràfiques; 
protegida per una arqueta amb tapa. 

7.3. Instrumentació del terreny des de la superfície. 

7.3.1. Canonada inclinomètrica. 

 
a) Definició 
Les canonades inclinomètriques és faran servir per a la mesura de les deformacions a 
l'interior del terreny així com a les pantalles, i per això s'allotjaran en els corresponents 
sondeigs o tubs de PVC inclosos en les pantalles. 
La sonda tindrà una resolució de 0,01 mm i el seu rang de mesura serà de 50º; mesurat 
des de la vertical. 
La canonada inclinomètrica serà d'alumini extrusionat amb quatre acanaladures per a guia 
de la sonda. 
Les canonades se subministraran en tubs de 3,0 m de longitud que s’uneixen amb juntes 
metàl·liques. 
Els característiques dels tubs seran els següents: 

- Llargària del tub 3000 mm 
- Diàmetre exterior 54 mm 
- Diàmetre interior 48 mm 

 
Els característiques de les juntes seran els següents: 

- Llargària del tub 300 mm 
- Diàmetre exterior 63 mm 
- Diàmetre interior 55 mm 

 
El tap de fons haurà de ser dotat de cargol de bloc. 
 
b) Condicions del procés d'execució 
Col·locació en pantalles: 
Per a col·locar la canonada inclinomètrica s'ha de deixar prèviament instal·lat a les 
armadures del mòdul de control un tub rígid vertical de PVC, amb el seu extrem inferior 
obturat amb un tap de fusta d'uns vint centímetres de diàmetre i una llargària igual a la de 
les pantalles. 
Un cop que s'hagi endurit el formigó, és perforarà el terreny al peu de la pantalla trencant 
el tap de fusta i penetrant uns sis metres sota el fons de la mateixa. A continuació és 
col·loca la canonada inclinomètrica, segellant el conjunt amb lletada de ciment. Al cap és 
col·locarà un tap de protecció per evitar que pugui caure algun objecte al seu interior. 
 
Col·locació en sondeig: 
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S'executarà el sondeig per a la introducció de la canonada inclinomètrica, amb un 
diàmetre de perforació de 100 mm; un cop acabat el sondeig, es procedirà a la introducció 
de les canonades i al farciment del buit a anul·lar amb lletada de ciment. 
Finalment es procedirà a la col·locació del capçal de protecció, rebuda al terreny amb 
obra de fàbrica. 
 
c) Amidament i abonament 
L´amidament de la canonada inclinomètrica es realitzarà per unitats de canonada de 20 m 
(vertical) o 30 m (horitzontal) totalment instal·lada, i s'abonarà amb els preus següents: 

UT. Subministrament de tub inclinomètric per a inclinòmetre biaxial de 20 m 
de longitud, constituït per un tub d'alumini anoditzat de 54 mm de 
diàmetre, instal·lat a l'interior d'un sondeig; incloent la perforació i 
recuperació del sondeig, col·locació del tub d'alumini, arquetes, tapa de 
protecció i primera lectura. 

UT. Subministrament de tub inclinomètric per a inclinòmetre de 30 m de 
longitud, constituït per un tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre; 
instal·lat en un sondeig horitzontal, incloent la perforació i recuperació 
del sondeig, col·locació del tub d'alumini, arquetes, tapa de protecció i 
primera lectura. 
Aquest preu inclou el subministrament de la canonada, la perforació del 
sondeig, injecció del sondeig amb lletada de ciment, l'obra civil de l'arqueta de 
protecció, així com la tapa metàl·lica i la primera lectura, així mateix inclou 
qualsevol altre mitja material o auxiliar necessari per a la seva correcta 
execució i funcionament. 

m Subministrament de tub inclinomètric d’alumini per inclinòmetre 
biaxial amb unions, taps de fons i protecció del cap, inclosa la 
instal·lació a l’armadura de pantalla d’un tub de PVC i injecció de 
lletada de ciment de l’espai entre el tub de PVC i la canonada 
inclinomètrica. 

 
En cas d'inclinòmetres de longitud diferents de 20 m, en sondeig vertical o 30 m en 
horitzontal, l'excés o defecte de canonada inclinòmetrica es mesurarà per metres (m) i 
s'abonarà o penalitzarà amb els preus següents: 
 

m Subministrament i instal·lació en sondeig de canonada inclinomètrica 
complementària a un inclinòmetre de 20 m; incloent part proporcional de 
sondeig i la seva recuperació i els materials per a la seva instal·lació. 

m Subministrament i instal·lació, en un sondeig horitzontal, de canonada 
inclinomètrica complementària a un inclinòmetre de 30 m, incloent part 
proporcional de sondeig i la seva recuperació i els materials per la seva 
instal·lació. 
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7.4. Instrument 

7.5. Acció dins del túnel. 

7.5.1. Cèl·lules de pressió total. 

 
a) Definició 
S'utilitzaran cèl·lules de pressió total per a la mesura de les pressions d'equilibri entre 
terreny i els sosteniments. 
Les cèl·lules de pressió total tenen també com a objectiu la mesura de les pressions a 
l’extradós de les dovelles mentre el morter d’injecció encara sigui fresc. 
Les cèl·lules de pressió total tindran una superfície activa rectangular, la pressió es 
mesurarà per mitjà d'un transductor i disposarà d'un sistema de compensació de la pressió 
interna de la cèl·lula. 
Segons el comportament del terreny és podran utilitzar cèl·lules per a baixes i altes 
pressions amb rangs compresos entre zero i 10MPa amb precisió inferior a de + 5 KPa. 
 
Els cèl·lules hauran de complir les següents característiques: 

- Rang 0-10 MPa 
- Precisió + 1% de l'escala total 
- Dimensions 150 x 250 mm 
- Dimensions part activa 145 x 245 mm 
- Llargària del tub de compensació 600 mm 

 
b) Condicions del procés d'execució 
Túnel entre pantalles 
Les cèl·lules de pressió total que s'utilitzin als trams construïts entre pantalles, estaran 
col·locades en l'extradós del sosteniment i paral·leles al mateix, amb la finalitat de 
mesurar la pressió del sòl sobre el revestiment. 
Quan s'instal·lin les cèl·lules a les pantalles és col·locaran mitjançant un gat hidràulic 
subjecte a l'armadura de la pantalla, i un cop instal·lades s'accionarà el gat per que 
aquestes cèl·lules és situïn contra el terreny. 
Quan s'instal·lin sota la solera, és recolzaran directament sobre el terreny procurant crear 
un llit uniforme amb els fins del terreny. En el formigó de la llosa és col·locarà un tub de 
PVC pel pas dels cables. De la mateixa manera, en les pantalles és fixarà a les armadures 
una canonada de PVC per cèl·lula instal·lada, des de la ubicació de la cèl·lula fins a la 
superfície de la pantalla per que passin els cables de cada cèl·lula. 
 
Túnel en mina 
Per a la seva instal·lació en túnel en mina es col·locaran, almenys, 6 cèl·lules de pressió 
total en cada secció d'auscultació del sosteniment del túnel. 
Per a la col·locació de la cèl·lula es regularitzarà el perímetre de la secció excavada amb 
morter de ciment. 
Durant el procés de muntatge de les cèl·lules se seguiran les pautes següents: 

- Lectura del sensor abans de la seva instal·lació per comprovar que està en 
condicions òptimes. 

- Muntatge de la cèl·lula contra el terreny. 
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- Lectura del sensor després de la seva col·locació, per comprovar que no ha patit 
cap dany durant aquest 

- procés. 
- Projecció de formigó. 
- Lectura del sensor per comprovar que no ha patit cap dany durant la maniobra 

anterior. 
 
Un cop col·locada la cèl·lula haurà de prendre's una sèrie de lectures per comprovar com 
afecta el forjat del formigó al sensor instal·lat. A títol d’orientació i com a mínim, es 
prendrà una lectura a les 24 h del formigonat, una altra a les 72 hores i una última a la 
setmana. 
En qualsevol cas, la “lectura inicial” o “mesura zero”, amb la que es compararan la resta 
de mesures durant el transcurs de l'obra ha de prendre's després que s'hagi produït 
l’enduriment del formigó. 
 
c) Unitats i criteris d'amidament 
L'amidament de les cèl·lules de pressió total és realitzarà per unitat (Ut.) de cèl·lula 
totalment col·locada, incloent-hi la cèl·lula, el gat per situar la cèl·lula en contacte amb el 
terreny en l'extradós de la pantalla, la col·locació dels tubs de PVC pel pas de cables, el 
sensor i l'estesa de cables dins del sensor fins a l'armari d'adquisició de dades de cada 
secció, així com la part proporcional del mateix armari. 
L'abonament serà el resultat de multiplicar el nombre de cèl·lules instal·lades i funcionant 
correctament pel preu que figura en el Quadre de Preus per a: 
 

Ut. Cèl·lula elèctrica de pressió total de corda vibrant de rang fins a 10 MPa i 
sensibilitat de +/- 0,5% Inclòs muntatge de gat per col·locar-la al trasdós del 
sosteniment, cables i tubs guia fins al armari de presa de dades. 

 
El preu inclou el subministrament i col·locació de les cèl·lules, així com la de tots els 
mitjans materials i humans necessaris per a la seva correcta posada en obra i lectura 
inicial. 
 

7.5.2. Extensòmetre. 

 
a) Definició 
Els extensòmetres és faran servir per a la mesura de les deformacions unitàries del 
formigó i a l’acer i quedaran instal·lats dins la massa del mateix formigó o a l’armadura 
respectivament, instal·lant-se per parelles a cada punt de mesura. 
 
b) Condicions del procés d'execució 
Els extensòmetres per al formigó aniran embeguts directament a la massa de formigó i 
seran muntats amb un cable per a la transmissió de les mesures amb la llargària de cable 
requerida per a cada cas. 
Els extensòmetres per l’acer aniran soldats a l’armadura de la dovella. 
Els característiques dels extensòmetres pel formigó seran les següents: 

- Llargària 140 mm 
- Diàmetre aproximat 13 mm 
- Rang de mesura 0-3.000 
- Sensibilitat 30 
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c) Amidament i abonament 
L'amidament de l’extensòmetre, col·locat a l'interior del formigó, és realitzarà per unitat 
(Ut.) d’extensòmetre totalment col·locat i funcionant, incloent-hi juntament amb 
l’extensòmetre pròpiament, el muntatge, la col·locació dels tubs de PVC pel pas de cables 
i l'estesa dels cables des de l'equip fins a l'armari d'adquisició de dades de la secció, així 
com la part proporcional del mateix armari. 
 
L'abonament serà el resultat de multiplicar el nombre d‘unitats d’extensòmetres instal·lats 
pel preu que figura en el Quadre de Preus per a: 

- Ut de subministrament d’extensòmetre amb rang de mesura de 0 a 3.000 i 
precisió millor que l'1% del fons d'escala; instal·lat a l'interior d'una dovella, 
incloent el sistema de connexió per realitzar les mesures. 
El preu inclou el subministrament i col·locació de l’extensòmetre, així com la de 
tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva correcta posada en obra i 
lectura inicial. 
- Extensòmetre elèctric de corda vibrant miniatura tipus sport weldable o 
similar per control d'armadures i estructures metàl·liques amb un rang de 
3300 micro strain i precisió de +/-0,5º inclòs estesa de cable fins a l'armari de 
presa de dades. 
El preu inclou el subministrament i col·locació de l’extensòmetre, així com la de 
tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva correcta posada en obra i 
lectura inicial. 

 

7.6. Lectura, arxiu i presentació de resultats. 

7.6.1. Equips per a la topografia automàtica. 

 
a) Definició 
Aquests equips comprenen tot el maquinari i programari comercial i/o propietari que es 
consideri necessari per garantir de forma adequada i segura l'adquisició, 
emmagatzematge, presentació i transmissió electrònica de les dades i resultats obtinguts, 
de les mesures topogràfiques automàtiques. 
 
b) Característiques 
El sistema de maquinari i programari necessari per a l'adquisició, emmagatzematge i 
presentació de mesures realitzades pels equips de topografia automàtica estan agrupats en 
els cinc subsistemes les característiques dels quals s'indiquen a continuació. 
 
1) Subsistema d'adquisició i control de dades de mesures topogràfiques automàtiques 
Aquest subsistema serà l'encarregat de la recepció de les mitjanes enviades per les unitats 
topogràfiques remotes, així com del control d'aquestes. 
Aquest subsistema contemplarà la integració completa amb els sistemes de transmissió de 
dites estacions, incloent tot el programari i maquinari necessari per la seva total 
connectivitat i operativitat. 
Aquest subsistema haurà de poder operar amb les estacions remotes, i poder així realitzar 
comprovacions de funcionament, canvis en la freqüència i rang de mesures, accés a 
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l'arxiu local de mesures, etc. A més a més haurà de disposar d'un sistema de detecció de 
fallada en la transmissió de dades, així com del funcionament de les estacions. 
 
2) Subsistema d'emmagatzematge 
Aquest subsistema quedarà integrat per tot el programari i maquinari necessari per 
garantir l'emmagatzematge de dades i resultats, tant de les mesures topogràfiques 
automàtiques, com de les no automàtiques procedents de la instrumentació. 
Aquest subsistema haurà de gestionar i mantenir una base de dades amb suficient 
capacitat per emmagatzemar totes les dades i resultats obtinguts, mitjançant la integració 
amb els altres equips informàtics, d'un servidor de bases de dades adequades als volums 
de dades que s'esperi rebre. 
L'emmagatzematge de les dades haurà de disposar d'un sistema tolerant a fallada tipus 
RAID o semblant, que garanteixi la integritat i seguretat de les dades emmagatzemades. 
S'haurà de disposar d'un o diversos equips informàtics connectats amb el servidor de base 
de dades, per permetre l'entrada manual de les dades no automàtiques de les mesures 
d'instrumentació, així com el programari de captura prèvia adequat a cada mesura. 
A més del servidor de base de dades pel registre classificat i massiu de les dades rebuts, 
es contemplen inclosos en aquest subsistema, els arxius plans previs al seu 
emmagatzematge en el servidor, d'adquisició de dades de mesures manuals, tipus fulls de 
càlcul, arxius de text pla, bases de dades d'arxiu, etc., els quals hauran de ser 
emmagatzemats de forma adequada i segura, havent de normalitzar la denominació 
individual de cada tipus d'arxiu, per a la seva adequada identificació posterior. 
 
3) Subsistema de processament de les dades 
S'inclou en aquest subsistema tot el programari i maquinari necessari pel processament de 
la informació rebuda, classificant-la i emmagatzemant-la de forma adequada, en funció 
del seu valor contrastat amb els nivells que indiqui la Direcció d'Obra en cada tipus de 
mesura. 
Depenent del llindar en què es trobi cada dada, la informació adquirida i processada es 
classificarà atenent als següents quatre nivells: 

A. Sense sobrepassar cap nivell 
B. Sobrepassa el nivell d'ATENCIÓ. 
C. Sobrepassa li nivell d'ALERTA. 
D. Sobrepassa el nivell d'ALARMA. 

 
Tota dada rebuda i tractada, quedarà emmagatzemada, referenciada i classificada de 
forma adequada, afegint en cada registre de la base de dades de forma sistemàtica la 
següent informació complementària a la pròpia dada, o dades, que es desitja enregistrar: 

- Identificador únic dins la taula 
- Data i hora associats al registre 
- Localització de l'origen d'aquest (identificador de la instrumentació mesurada, 

identificador de l'estació 
- topogràfica, etc.). 
- En el cas de tractar-se de mesures georeferenciades: coordenades espacials UTM 

x,y,z. 
 
4) Subsistema de presentació i avís de situacions d'alerta 
S'inclou en aquest subsistema tot el programari i maquinari, incloent perifèrics de 
visualització i impressió, així com de notificacions electròniques d'alertes, necessari per a 
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la correcta presentació de les dades i resultats recollits, i avís si s’escau d'alertes per 
detecció de dades en els nivells establerts d'ATENCIÓ, ALERTA i ALARMA. 
Per a la representació adequada de mesures georeferenciades, el subsistema disposarà 
d'un Sistema d'Informació Georeferenciat (SIG), integrat amb el servidor de base de 
dades. 
El subsistema haurà de poder presentar de forma adequada les evolucions de les dades de 
les diferents mitjanes. Els formats de presentació hauran de poder adaptar-se a les 
necessitats de normalització que indiqui en el seu moment la Direcció d'Obra, 
fonamentalment en el que es refereix al format i informació a incloure en caixetins de les 
sortides impreses. Així mateix, a més de les representacions gràfiques de corbes 
d'evolució de paràmetres, i representacions en plantes de les sortides GIS, el subsistema 
haurà d'estar proveït d'impressions alfanumèriques en forma de llistats, en el que 
s'incloguin les incidències de tots els subsistemes, així com registres de paràmetres en 
nivells d'ATENCIÓ, ALERTA i ALARMA. 
 
5) Subsistema de transmissió de dades a la central de dades que designi GISA 
Aquest subsistema inclou tot el programari i maquinari necessari per a l'enviament 
electrònic de les dades que requereixi en el seu moment GISA. 
Especialment, aquest subsistema haurà d'estar disposat per a la seva transferència 
sistemàtica d'arxius plans, o entrada directa mitjançant addició de registres en base de 
dades remotes designada per GISA. La freqüència d'enviament dependrà de la capacitat 
de processament de la informació, entenent-se que per a mesures 
automàtiques no hauria de superar la freqüència d'1 hora per enviament en el cas d'arxius 
plans, i a temps real per a les mesures ja processades i emmagatzemades localment, en el 
cas d'emmagatzematge directe en base de dades remotes. Per a les mesures no 
automàtiques, s'establirà un marge superior, a causa de la seva entrada i tractament 
manual en el sistema. 
Per minimitzar el risc de fallada en la tramesa d'informació, s'haurà de transmetre la 
informació electrònicament a la Central de Dades que designi GISA, mitjançant dos 
sistemes diferents: 

- Transmissió directa per connexió ADSL, amb el servidor de dades remotes 
ubicades en la Central de Dades de les Direccions d'Obra designades per GISA. 

- Transmissió replicada mitjançant una connexió punt a punt a un servidor privat 
ubicat en un Data Centre, o servidor que autoritzi GISA amb accés restringit, d'un 
ISP (Proveïdor de Serveis d'Internet), ambdós de reconeguda operativitat i 
seguretat. En qualsevol dels dos casos s'hauran de facilitar a la Direcció d'Obra, 
els comptes d'accés als servidors remots i directoris FTP per a la seva lectura 
sistemàtica. 

 
Les dades en format d'arxiu pla que es requereixin en el seu moment, per part de GISA, 
hauran d'estar perfectament documentats amb anterioritat, indicant nombre i tipus de 
dades pel tipus d'arxiu, descripció i unitats en què s'emmagatzemen, formats de data i 
hora, separador de camps, claus d'accés per a arxius protegits, etc. 
En qualsevol cas serà la pròpia GISA la que pugui indicar els formats de data i hora, 
separador decimal, etc., que consideri més compatibles amb la resta de dades 
emmagatzemades d'altres sistemes. 
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c) Amidament i abonament 
L’amidament i abonament es realitzarà per mitjà d’una partida alçada d’abonament 
íntegre corresponent als treballs de lectures i comprovacions dels elements d’auscultació i 
control instal·lats. El preu inclou tots els treballs corresponents a la redacció d’informes, 
segons indicacions de l'D.O. i allò especificat en el Plec de condicions i 
annex d'auscultació del projecte. 
 

7.6.2. Equips per a la presa de dades d’instrumentació no automàtica. 

 
a) Definició 
En el present article es defineixen els mitjans materials i humans necessaris per formar 
els equips dedicats a la lectura de la instrumentació no automàtica que forma part de 
l'auscultació de la Línia 9. 
Els equips que en aquest article es defineixen han d'assegurar-se la lectura d'un 
determinat tipus d'instrumentació, havent d'organitzar un equip diferent per a cadascuna 
de les màquines tuneladores que estiguin treballant. L’horari de treball es farà segons 
l’avanç de l’obra i coordinant en tot moment per la direcció d’obra, de manera que es 
garanteixi la cobertura de períodes festius i/o de vacances. 
Es defineixen un total de tres equips per tuneladora, que estaran dedicats a les tasques 
següents: 

- Topografia manual i presa de dades de la instrumentació complementària en 
edificis. 

- Presa de dades de la instrumentació del terreny des de la superfície. 
- Presa de dades de la instrumentació del terreny des de l'interior del túnel. 

 
Cadascun dels equips estarà integrat per dues persones, els equips necessari per les 
mesures i pels mitjans de transport necessaris per garantir la mobilitat dels equips. 
 
b) Característiques dels equips 
Els Equips de Presa de Dades compliran els requisits següents: 
1. Equip de topografia manual i presa de dades de la instrumentació complementària en 
edificis. 
Serà l'equip encarregat de la mesura topogràfica de la superfície, com les anivellacions 
per a la generació de perfils de subsidència, i de la presa de dades de la instrumentació 
complementària col·locada als edificis i estructures singulars. 
Estarà format pel següent personal: 

1 Enginyer Tècnic Topògraf, que exercirà funcions de responsable d'equip, que 
tindrà una experiència mínima de 5 anys en feines semblants, maneig de bases de 
dades i domini de programes de disseny assistit per ordinador (CAD). 
1 Auxiliar de Topografia, amb coneixements teoricopràctics suficients, que ajudi 
al topògraf en feines elementals com a càlculs senzills, anotacions de dades i en el 
maneig d'aparells. 

S'inclouen també els mitjans materials inventariables, que són aquells equips de mesura 
susceptibles d'utilització prolongada al llarg del desenvolupament dels treballs i necessari 
pel compliment de les tasques definides en aquest Plec, tal com són els equips topogràfics 
d'anivellació, clinòmetres portàtils o altres semblants. 
 
2. Equip de presa de dades de la instrumentació del terreny des de la superfície. 
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Serà l'equip encarregat de la presa de dades des de la superfície de la instrumentació per a 
la mesura dels moviments i deformacions del terreny, com la lectura d'inclinòmetres, 
piezòmetres, extensòmetres incrementals, trajectometria de sondeigs i d'altres semblants. 
Es compondrà del personal: 

1 Tècnic, que exercirà funcions de responsable d'equip, amb coneixements 
teoricopràctics suficients, experiències i dots de comandament; haurà de tenir a més 
a més coneixements de maneig d'aparells específics i capacitat per a la lectura i 
interpretació de plànols senzills, de geologia i de les definicions i classificacions 
dels diferents elements que componen l'obra. 
1 Auxiliar, amb coneixements teoricopràctics suficients, que ajudi al tècnic 
responsable en feines elementals com a càlculs senzills, anotacions de dades i en el 
maneig d'aparells. 

 
S'inclouen també els mitjans materials inventariables, que són els equips de mesura 
susceptibles d'utilització prolongada al llarg del desenvolupament dels treballs i necessari 
per al compliment de les tasques definides en aquest Plec, tal com són les sondes 
inclinomètriques, sondes extensomètriques, equips de lectura de piezòmetres, etc. 
 
3. Equip de presa de dades de la instrumentació del terreny des de l'interior del túnel. 
Serà l'equip encarregat de la presa de dades des de l'interior del túnel per a la mesura dels 
moviments i deformacions del terreny i elements estructurals, com la lectura de 
convergències, perfils transversals, extensòmetres incrementals, cèl·lules de pressió total, 
extensòmetres i altres semblants. 
Es compondrà d'un equip humà mínim exigible format pel següent personal: 

1 Tècnic, que exercirà funcions de responsable d'equip, amb coneixements 
teoricopràctics suficients, experiències i dots de comandament; haurà de tenir a més 
a més coneixements de maneig d'aparells específics i capacitat per a la lectura i 
interpretació de plànols senzills, de geologia i de les definicions i classificacions 
dels diferents elements que componen l'obra. 
1 Auxiliar, amb coneixements teoricopràctics suficients, que ajudi al tècnic 
responsable en feines elementals com a càlculs senzills, anotacions de dades i en el 
maneig d'aparells. 
 

S'inclouen també dins l'equip els mitjans materials inventariables, que són aquells 
susceptibles d'utilització prolongada al llarg del desenvolupament dels treballs i necessari 
per al compliment de les tasques definides en aquest Plec, tal com són els equips de 
lectura de cèl·lules de pressió total i extensòmetres, perfilòmetres, sondes 
extensomètriques, cinta extensomètrica per a la mesura de convergències i altres 
semblants. 
 
4. Equip compost per dos Tècnics per l'entrada, arxiu i representació de les dades des del 
centre d'adquisició de dades 
Serà l'equip encarregat del control de l'entrada, arxiu i representació de les dades des del 
centre d'adquisició de dades i el seu processat i altres tasques semblants. 
Es compondrà d'un equip humà mínim exigible format pel següent personal: 

1 Tècnic, que exercirà funcions de responsable d'equip, amb coneixements 
teoricopràctics suficients, experiències i dots de comandament; haurà de tenir a més 
a més coneixements informàtics suficient per a realitzar correctament el 
manteniment de bases de dades així com el seu processat i l’ús d'aparells específics 
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i capacitat per a la lectura i interpretació de les dades precedents de l’auscultació, de 
plànols senzills, de geologia i de les definicions i classificacions dels diferents 
elements que componen l'obra. 
1 Auxiliar, amb coneixements teoricopràctics suficients, que ajudi al tècnic 
responsable en feines de maneig i processat de les dades així com a càlculs senzills, 
anotacions de dades i en el maneig d'aparells. 

 
La coordinació de tots els equips presents a l'obra al mateix temps haurà de ser 
responsabilitat d'un Cap dels Equips d'Instrumentació. Les seves funcions són les 
següents: 

- Definir l'execució de la instrumentació d'acord amb el Projecte d'Auscultació, 
establint i proposant les modificacions i complements que puguin resultar dels 
replantejaments interpretant adequadament els detalls del projecte. 

- Comprovar i aprovar l'execució i posada en obra dels diferents elements de què 
està composta la instrumentació i auscultació. 

- Realitzar les gestions necessàries sobre els titulars de béns i serveis afectats, 
organismes públics, aconseguint una plena coordinació entre aquests i els treballs 
a realitzar. 

- Coordinar les tasques dels diferents equips de presa de dades en funcionament i 
generar periòdicament els informes necessaris per a la correcta interpretació dels 
resultats, al mateix temps que garantir la transmissió dels nivells d'alerta a la 
Direcció d'Obra. 

 
El Cap dels Equips d'Instrumentació haurà de ser un tècnic de grau superior amb una 
experiència específica de 10 anys o superior i una dedicació del 100%. 
 
c) Amidament i Abonament 
L’amidament i abonament es realitzarà per mitjà d’una partida alçada d’abonament 
íntegre corresponent als treballs de lectures i comprovacions dels elements d’auscultació i 
control instal·lats. El preu inclou tots els treballs corresponents a la redacció d’informes, 
segons indicacions de l'D.O. i allò especificat en el Plec de condicions i 
annex d'auscultació del projecte. 
 

8. DRENATGE I CLAVEGUERAM 

8.1. Clavegueram. 

8.1.1. Materials per a clavegueres i canalització. 

 
8.1.1.1 Tubs circulars de formigó 
Els tubs seran rectes de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense 
armadura. 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
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El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La Direcció Facultativa pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de 
resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones" del MOPT. 
 
Característiques dels tubs: 

 
 

Llargària          100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning    0,012 
Resistència característica estimada a la compressió 
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica    27,5 MPa 
Estanquitat a 0,1 MPa de pressió interior (T.H.M.-73) 
No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73)      0,2 MPa 
 
Toleràncies: 
- Llargària nominal   ± 2% 
- Gruix nominal   ± 5%    3 mm 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems) ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Rectitud    ± 5 mm/m   10 mm 
 
En el subministrament, a cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
 
El emmagatzematge deu estar protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment 
sobre superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la 
resistència a l'aixafament del tub. 
 
Tubs Ovoides De Formigó 
Els tubs ovoides de formigó hauran de ser rectes, de secció ovoide i base plana, amb els 
extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés d'emmotllament i compactació per 
vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
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El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La Direcció Facultativa pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de 
resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
poblaciones" del MOPT. 
Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

 
 

Llargària          100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning    0,012 
Resistència característica estimada a la compressió 
del formigó, al cap de 28 dies, proveta cilíndrica    27,5 MPa 
Estanquitat a 0,1 MPa de pressió interior (T.H.M.)  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
Pressió interior de trencament      0,2 MPa 
 
Toleràncies: 

 
 
- Llargària nominal ± 2% 
- Gruix nominal ± 5%   3 mm 
- Rectitud ± 5 mm/m   10 mm 
 
Al subministrament, a cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o la data de fabricació 
 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels 
Plànols, prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense 
prendre per tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la 
geometria indicada als Plànols. 
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8.1.2. Execució de les partides. 

 
8.1.2.1 Canalització amb tub de formigó circular 
Definició: 
Formació de canalització amb tubs de formigó circulars, col·locats sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Reblaniment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
 
Condicions generals: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la Direcció Tècnica. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats 
dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
Direcció Tècnica. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt   3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de 
formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la Direcció Facultativa. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat     100 cm 
- En zones sense trànsit rodat     60 cm 

 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars   diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides   diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat   0,1 MPa 
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Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella      5 cm   10 cm 
- Amplària de l'anella     20 cm   30 cm 

 
Condicions del procés d'execució: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la Direcció Facultativa. ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la 
rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en 
la Documentació Tècnica. En cas contrari cal avisar la Direcció Facultativa. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. Durant el procés de col·locació 
no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de 
treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany 
a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 
 
8.1.2.2 Clavegueres amb tub ovoide de formigó 
Definició: 
Formació de claveguera amb tubs de formigó ovoides encadellats, col·locats sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb 
formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
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Condicions generals: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la Documentació Tècnica. Ha de quedar a 
la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i 
alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a 
la Documentació Tècnica. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del 
tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt   3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de 
formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la Direcció Facultativa. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat  100 cm 
- En zones sense trànsit rodat   60 cm 
 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars   diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides   diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat   0,1 MPa 
 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella   5 cm   10 cm 
- Amplària de l'anella   20 cm   30 cm 
 

Condicions del procés d'execució: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la Direcció Facultativa ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la Documentació Tècnica. En cas 
contrari cal avisar la Direcció Facultativa. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat. 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de 
treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany 
a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 
 

8.1.3. Amidament i abonament. 

 
8.1.3.1 Tubs circulars de formigó 
Els tubs circulars de formigó es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, 
prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per 
tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria 
indicada als Plànols. 
El preu inclou la col·locació i preparació de la superfície d’assentament. 
El preu inclou la unió de campana amb anella elastòmera, col·locada al fons de la rasa i 
provada. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de 
Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites 
als seus apartats corresponents 
 
8.1.3.2 Tubs ovoides de formigó 
Els tubs ovides de formigó es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, 
prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per 
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tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria 
indicada als Plànols. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de 
Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites 
als seus apartats corresponents. 
 
8.1.3.3 Claveguerons de formigó 
Els claveguerons de formigó 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. 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 
mesuraran i abonaran com a estructures de formigó. 

8.2. Drenatge. 

8.2.1. Materials per a tubs i accessoris de polietilè. 

 

8.2.1.1. Tubs de polietilè de densitat alta 

Son tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió 
a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
 
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. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 

- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
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Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188) Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375) 2,5% en pes 
 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

0°C < T _ 20°C   1 x Pn 
20°C < T _ 25°C   0,8 x Pn 
25°C < T _ 30°C   0,63 x Pn 
30°C < T _ 35°C   0,5 x Pn 
35°C < T _ 40°C   0,4 x Pn 
40°C < T _ 45°C   0,32 x Pn 
T = temperatura d'utilització 
Pn = pressió nominal 
 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)  0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció   19 MPa 
Allargament al trencament   350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball   45°C 
Coeficient de dilatació lineal 0,2 mm/m °C 
 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 
 
Gruix de la paret i pes: 
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Toleràncies: 
-Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
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- Gruix de la paret: 

 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
Al subministrament, fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els 
diàmetres superiors se subministraran en trams rectes. 
El emmagatzematge serà en llocs protegits contra impactes. Els trams rectes s'han d'apilar 
horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser _ 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 

8.2.1.2. Tubs de PVC 

 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 
procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 
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Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de 
les normes DIN-16930.  
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l’eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per concolat o punt 
elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d’altres defectes. El tub ha de tenir una 
superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i 
no seran atacables per rosegadors. 
 

8.2.1.3. Pous i pericons 

Definició: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense 
escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
 
Característiques generals: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on 
puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb 
un martell. Les peces de DN   1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, 
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 
25 cm de la superfície. 
 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
a) Composició: 
- Relació aigua-ciment   0,50 
- Contingut de ciment en móduls de: 
- Formigó en massa   200 kg/m3 
- Formigó armat   250 kg/m3 
 
b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
- Absorció d'aigua, en pes   6% 
- Resistència a compressió (formigó sense armadures)   40 MPa 
 
c) Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127-011)   4 E-16 m2 
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Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
- Elements de formigó en massa    0,4% 
- Elements de formigó armat     0,4% 
 
Càrrega de trencament    30 kN/m2 
 
Quantia mínima d'armadures (peces armades) 2,0 cm2/m secció vertical 0,15 cm2 en 
qualsevol tipus d'alçat 
 
Gruix de paret de les peces: 

- Per a  DN   1000 mm   120 mm 
- Per a  1000 mm < DN   1500 mm   160 mm 
- Per a  DN > 1500 mm   200 mm 

Llargària de l'encaix   2,5 cm 
 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits   15 mm 
- Profunditat dels buits   6 mm 
- Amplària de fissures   0,15 mm 
 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) Ha de complir estanquitat a 1 0,2 Mpa de pressió 
interior (THM) no hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min. 
 
Pressió interior de ruptura (THM)     0,2 MPa 
 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior ± (2 + 0,01 DN) mm (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ± 5 mm 
- Gruix de paret ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de) ± 1,5% ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de) ± 1,0% alçària útil ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars ± 

0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
- Per a DN   1000 mm   10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm ± 0,01 DN 

 
Planor dels extrems: 
Per a DN   1000 mm   10 mm 
Per a DN > 1000 mm    Min (± 20 mm, ± 0,01 DN) 
 
Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i 
mínim als extrems)    ± 0,5% diàmetre nominal 
Ondulacions o desigualtats   5 mm 
Rugositats     1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall 
recte, pla i perpendicular  al'eix del pou. 
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La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha 
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 
cm. 
 
Gruix de la solera: 
Per a DN   1000 mm    120 mm 
- Per a 1000 mm < DN   1200 mm   160 mm 
- Per a DN > 1200 mm     200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics   5% 
Alçària dels llits hidràulics    DN tub sortida 

 400 mm 
 50% DN tub més gran 

DN màxim tubs incidents   DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011)    Ha de complir 
Quantia mínima d'armadures   2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
 
Subministrament:  
A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
 

Emmagatzematge: 
Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 

8.2.1.4. Materials auxiliars per a pous de registre 

Definició: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 

 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a 
suportar les càrregues del trànsit. 
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La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 
bastiment al llarg de tot el seu perímetre. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Pas útil: 
Diàmetre tapa 70 cm     Aprox. 65 cm 
Diàmetre tapa 60 cm     Aprox. 53 cm 
Franquícia total entre tapa i bastiment    2 mm 

 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111)   18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)    155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments    10% 
Contingut de fòsfor       0,15% 
Contingut de sofre       0,14% 
 
Toleràncies: 
Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)   ± 2 mm 
Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament   Nul 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció      34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474)        22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura       23% 
 
Toleràncies: 
Dimensions       ± 2 mm 
Guerxament       ± 1 mm 
Diàmetre del rodó       - 5% 
 
GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície   85% de la peça. 
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, 
inclusions de sorra, etc. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118)     38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura        17% 
Contingut de perlita         5% 
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Contingut de cementita a les zones d'encastament      4% 
 
Toleràncies: 
Dimensions         ± 2 mm 
Guerxament         ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549)    40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510)      9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510)      300% 
 
Deformació remanent per compressió (UNE 53-511): 
A temperatura laboratori, 70 h      12% 
A 70°C, 22 h        25% 
 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals 
(UNE 53-548): 
Duresa        - 5 IRHD 

 + 8 IRHD 
Resistència a la tracció     - 20% 
Allargament a trencament     - 30% 

+ 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540)   0 

+ 8% 
Relaxació d'esforços a compressió (UNE 53-611): 
A 7 dies        16% 
A 90 dies        23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) No s'ha de trencar cap proveta 
 
Toleràncies: 
- Duresa de la goma       ± 5 IRHD 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
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GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
8.2.2.5 Materials auxiliars per a pericons 
Definició: 
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 
 
Característiques generals: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones 
de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord 
amb els assajos indicats a la UNE 41-300. 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un 
dispositiu per a poder-la aixecar. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 

- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té. 
 

Dimensions de la tapa: 
- Dimensió nominal 420 x 420   400 x 400 x 30 mm 
- Dimensió nominal 620 x 620   600 x 600 x 40 mm 
 
Gruix de la fosa      10 mm 
 
Pes: 
Dimensió nominal 420 x 420      25 kg 
Dimensió nominal 620 x 620      52 kg 
 
Franquícia entre la tapa i el bastiment    2 mm 

  4 mm 
 

Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111)   18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)       155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments        10% 
Contingut de fòsfor          0,15% 
Contingut de sofre          0,14% 
 
Toleràncies: 
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Dimensions      ± 2 mm 
Guerxament      ± 2 mm 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 
 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 

8.2.2. Execució de les partides. 

8.2.2.1. Tubs de polietilè d’ alta densitat 

Definició: 
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió 
amb las següents característiques: 
 
a) Tipus de material: 
- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 45°C 
b) Graus de dificultat de muntatge: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
Tipus d'unió: 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
c) Tipus de col·locació: 
- Col·locat al fons de la rasa per enterrar 
d) L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
 
Condicions generals: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la Direcció 
Facultativa. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 
transportin fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

Polietilè densitat alta 
A 0º C   50 x Dn 
A 20º C   20 x Dn 
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Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
 
Col·locació al fons de la rasa: 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de 
gruix   5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert   60 cm de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i   80 cm en cas contrari. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
 
Condicions del procés d'execució: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la Documentació Tècnica. En cas 
contrari cal avisar la Direcció Facultativa. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 
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Tubs de PVC. 
Definició: 
Aquesta unitat consisteix en la formació de conduccions de drenatge o sanejament, 
mitjançant canonades de 
PVC 
L'execució de la unitat inclou les operacions següents: 

- Col·locació del llit d'assentament (si escau). 
- Col·locació dels elements de subjecció (si escau). 
- Col·locació dels tubs. 
- Col·locació de peces especials. 
- Execució de les unions necessàries. 
- Proves de la canonada instal·lada. 

 
Condicions generals: 
Les canonades seran de PVC rígid, exempt de plastificants, aprovat per la Direcció 
Facultativa 
La seva ubicació serà la definida en els Plans, podent utilitzar-se almenys en xarxes de 
sanejament de vestuaris, oficines, menjadors i desguassos de les soleres. 
Les canonades destinades a conduccions de desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes 
seran llises per ambdues cares i hauran de complir tots els requisits exigits en la 
normativa vigent (UNE 53-114-88 parts I i II) així com disposar de la documentació 
acreditativa d'haver superat, de manera satisfactòria tots els assajos sol·licitats en dita 
normativa i de manera especial els funcionals, com són assajos de xoc tèrmic i assajos 
d’estanqueïtat a l'aire i a l'aigua de les unions amb junta elàstica. 
Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, en contacte o no amb 
farciments (col·lectors i xarxes de sanejament) hauran de complir tots els requisits exigits 
en la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions (UNE 53-332-81) així com 
disposar de la documentació acreditativa d'haver superat, de manera satisfactòria, tots els 
assajos sol·licitats en l'esmentada norma i de manera especial els funcionals. 
Per a les conduccions de desguàs tant fecals com mixtes, el gruix mínim de les parets serà 
de 3,2 mm. sigui quin sigui el seu diàmetre nominal. 
Els accessoris per a desviacions o canvis de direcció seran de PVC rígid, exempt de 
plastificants. 
Els accessoris destinats a xarxes de desguàs, baixants fecals, així com col·lectors seran 
fabricats per injecció i hauran de reunir tots els requisits exigits en la normativa vigent 
(UNE 53-114-88 parts I i II) així com disposar de la documentació acreditativa d'haver 
superat de manera satisfactòria tots els assajos sol·licitats en l'esmentada norma i de 
manera especial els funcionals, com són assajos de xoc tèrmic i assajos d’estanqueïtat a 
l'aire i a l'aigua de les unions amb junta elàstica. 
Els accessoris que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, en contacte o no amb 
farciments (col·lectors i xarxes de sanejament) hauran de reunir tots els condicionants 
exigits en la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions (UNE 53-332-81) així 
com disposar de la documentació acreditativa d'haver superat, de manera satisfactòria, 
tots els assajos sol·licitats en l'esmentada norma i de manera especial els funcionals. 
Quan s'utilitzin accessoris estàndard manipulats, aquests al seu torn, respondran als 
requisits exigits en l'esmentada norma (UNE 53-332-81). Tots els accessoris així 
elaborats, aniran proveïts a l'interior de cartells soldats que reforcin la seva confirmació. 
Tots els accessoris de canvi direccional disposaran d'un radi de curvatura no inferior a 1,5 
vegades el seu diàmetre. 
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Condicions del procés d'execució: 
La subjecció de les canonades es realitzarà mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat o 
PVC a intervals regulars, que actuaran de manera única i exclusiva com a suports-guia 
(punts lliscants). 
En cap concepte les abraçadores seran de tipus que oprimeixin les canonades. 
S'evitarà que els tubs quedin subjectes als encreuaments de sostres, murs o soleres, per a 
la qual cosa es disposaran passatubs en tots els forats, la folgança entre ambdós es 
retocarà amb massilla. 
Les canonades es tallaran emprant tan sols útils adequats (tallatubs o serres per a metalls 
o fusta).  
Després de cada tall, s'eliminaran amb molt cura, mitjançant polit, les rebaves que hagin 
pogut quedar, tant a l'interior como a l'exterior. 
Tots els talls es realitzaran de manera perpendicular a l'eix de la canonada. 
En cap concepte es manipularà ni corbarà el tub. Totes les desviacions o canvis de 
direcció es realitzaran utilitzant accessoris estàndard injectats. 
Tots els accessoris injectats hauran de ser de boques femella. Disposaran al seu exterior 
d'una gargamella que permeti l'allotjament d'una abraçadora que sense oprimir l'accessori 
pugui constituir en ell un punt fix. 
La configuració de les seves boques permetrà el muntatge, en qualsevol d'elles i on sigui 
necessari, dels accessoris encarregats d'absorbir les dilatacions. 
La unió entre accessoris i canonades podrà realitzar-se, bé mitjançant junta lliscant (anell 
adaptador) o bé per soldadura en fred. 
La soldadura es realitzarà desgreixant i netejant prèviament les superfícies a soldar 
mitjançant líquid netejador, aplicant-se a continuació el corresponent líquid soldador. 
En les juntes lliscants s'haurà d'utilitzar un lubricant que permeti el muntatge i garanteixi 
l'autolubrificació. 
Per a les canonades en rasa l'obertura d'aquesta es farà amb l'amplària mínima però 
suficient i les parets el més verticals possibles, almenys fins al nivell de la generatriu 
superior dels tubs, per ser així més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la 
deformació per aixafament del tub. 
En les canonades de diàmetre superior a dos-cents mil·límetres (200 mm) l'amplària 
mínima del fons de la rasa no serà inferior a seixanta centímetres (60 cm) i s'ha de deixar 
un espai mínim de vint centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, 
per al farciment i la compactació. 
Si per a la unió dels tubs fa falta un ample major, es pot eixamplar la rasa en tota la seva 
longitud, o només a les zones de connexió mitjançant nínxols d'uns vuitanta centímetres 
(80 cm) de longitud, amb sobreamples suficients en els fons i parets. 
No s'excavaran els nínxols fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui 
aquesta operació, per assegurar la seva posició coincident amb la junta i la seva 
conservació. 
El fons de l'excavació s'anivellarà i sobre ell s'estendrà una capa de deu centímetres (10 
cm) mínim de sorra, anivellada de manera que els tubs reposin perfectament sobre ella, 
excepte en les juntes. 
Quan el fons de la rasa es trobi en terreny rocós, la canonada es col·locarà sobre un llit de 
material granular no coherent de grandària màxima no superior a quinze mil·límetres (15 
mm). El gruix del llit no serà inferior al sisè (1/6) del diàmetre exterior del tub, i com a 
mínim deu centímetres (10 cm). 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
105 

Quan es trobi material no adequat segons el parer de la Direcció Facultativa, se 
substituirà per sorra gruixuda, grava prima o un altre material de característiques 
anàlogues, el seu gruix no serà inferior a la meitat del diàmetre del tub. 
També pot substituir-se per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de 
gruix mínim i sobre ella es correspondrà com en el cas de terreny rocós. 
Els tubs es col·locaran començant pel punt més baix 
Cada tub estarà correctament alineat i rassat de manera que les unions siguin 
concèntriques per assegurar que no hi ha canvis de direcció. 
Es comprovarà que no hi ha entre els tubs cap material estrany, extraient-ho si escau 
Per assegurar la neteja interior dels tubs s'instal·larà un tap al seu interior, que serà 
desplaçat de tub a tub a mesura que es col·loquin aquests. 
Els treballs es realitzaran tenint en compte les instruccions del fabricant. 
No es realitzarà cap farciment en les rases mentre no s'hagin realitzat tots els assajos de 
les canonades. 
Un cop col·locada la canonada en la rasa, correctament alineada i realitzades les unions, 
es procedirà a l'abocament del material de farciment corresponent a la zona que envolta el 
tub, sense que caigui directament sobre ell. 
El farciment es compactarà amb compactadors vibrants manuals, procurant que no quedi 
cap buit per sota del tub. Es compactaran per capes de quinze centímetres (15 cm) de 
gruix, fins una altura mínima de seixanta centímetres (60 cm) per sobre de la generatriu 
superior dels tubs. 
El material de farciment d'aquesta zona inferior pot ser el material procedent de 
l'excavació de la rasa si és adequat i garbellament per eliminar pedres de grandària 
superior a un d'aquests dos valors: deu per cent (10 %) del diàmetre del tub, o seixanta 
mil·límetres (60 mm). 
En el cas que el material de l'excavació sigui inadequat o insuficient, s'utilitzarà material 
d'aportació adequat de grandària màxima de vint mil·límetres (20 mm), tret que el 
Director autoritzi una grandària major. 
La resta del farciment podrà ser compactat amb corrons si ho permet l'espai disponible. 
No es permetrà afegir aigua al material. 
Un cop acabat el farciment de la zona de fons de rasa, es realitzarà el farciment en una 
altura d'un metre (1 m), amb material compactat procedent de l'excavació o de préstecs, 
de grandària inferior a vuitanta mil·límetres (80 mm). 
La resta de la rasa es reomplirà amb material compactat, procedent de l'excavació o de 
préstecs, de la grandària màxima que fixi la Documentació Tècnica però mai superior a 
dos-cents mil·límetres (200 mm). 
Els farciments que no s'hagin realitzat de manera adequada o en els que s'observin 
seients, seran excavats fins a arribar a una profunditat en la qual el material estigui 
compactat adequadament, tornant-se a reomplir i compactar de mode correcte fins a 
deixar la superfície exterior llisa i capaç de suportar les càrregues que vagin a sol·licitar-
la. 
 
Normativa d'obligat compliment: 

- PPTG-TSP-86 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de 
Sanejament de Poblacions“. 

- 5.1 -IC 1965 “Instrucció de Carreteres. Drenatge“. 
- 5.2 -IC 1990 “Instrucció de Carreteres. Drenatge superficial“. 
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- Norma UNE 53-114-87. Plàstics. Tubs i accessoris injectats de poli (clorur de 
vinil) no plastificat per a unió amb adhesiu i/o junta elàstica, utilitzats per a 
evacuació d'aigües pluvials i residuals. 

- Mesures. Característiques i mètodes d'assaig. 
- Norma UNE 53-332-81. Plàstics. Tubs i accessoris de poli (clorur de vinil) no 

plastificat per a canalitzacions subterrànies enterrades o no i empleades per a 
l'evacuació i desguassos. Característiques i mètodes d'assaig. 

 
Pous de registre 
Parets per a pous circulars 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
S'han considerat els materials següents: 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
Condicions generals: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'han d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de 
dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
 
Toleràncies d'execució: 
Secció interior del pou    ± 50 mm 
Aplomat total      ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts   1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat 2 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
Horitzontalitat de les filades     ± 2 mm/m 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat   ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat      1,8 cm 
 
Condicions del procés d'execució: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han 
de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 

8.2.3. Amidament i Abonament. 

8.2.3.1. Tubs, pericons, pous i buneres. 

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 la solera de formigó HM-20, 
formigó HA-25 en alçats, armadures, quan s’escaigui, encofratge, desencofratge, 
excavació, transport a l’abocador i cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
També s’amidarà el marc i la tapa per unitat. 
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. 
 
Tubs de polietilè: 
Els tubs de polietilè es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent 
com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en 
consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als 
Plànols. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de 
Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 
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L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites 
als seus apartats corresponents. 
 
Tubs de PVC: 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metre lineal (m.l.) executat, mesurat sobre l’eix 
de la conducció indicat als plànols. Es descomptaran les longituds degudes a arquetes, 
pous de registre, etc. 
La unitat inclou el subministrament i col·locació dels tubs, tots els elements de les juntes, 
segellats, llit d’assentament, preparació dels fons de la rasa, rebliment d’aquesta amb 
formigó quan així s’indiqui en el pressupost, part proporcional de colzes, abraçadores, 
connexions, passatubs, massilla de retacat, etc. 
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9. IMPERMEABILITZACIONS 

9.1. Impermeabilitzacions i aïllaments. 

Els materials de suport, formació de pendents, juntes, aïllament, impermeabilització, 
protecció i acabat, així com els equips d’origen fixats hauran de complir les condicions 
funcionals de qualitat fixades en les Normes Bàsiques de l’Edificació NBE, Normes 
Tecnològiques NTE, i altres normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
industrial que els siguin d’aplicació o, les normes UNE corresponents. 
Per als productes d’impermeabilització, el contractista haurà de facilitar com a mínim, la 
següent documentació acreditada per un laboratori homologat : 
Compatibilitat del contacte entre el material impermeabilitzant i l’aigua. Aquesta 
innocuïtat del producte impermeabilitzant es farà en base als següents paràmetres de 
migració global i especifica del producte : 

- Identificació del producte 
- Descripció del producte 
- Massa per unitat de superfície 
- Gruix a aplicar 
- Especificacions funcionals 
- Adherència al suport (càrrega de ruptura), amb suport sec i humit 
- Coeficient de permeabilitat de Darcy 
- Absorció d’aigua 
- Resistència a la tracció 
- Allargament a la ruptura 
- Resistència a la abrasió 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a la pressió negativa 
- Resistència al cicle glaç - desglaç 
- Resistència al envelliment 
- Resistència al aigua clorada 
- Temperatures extremes de servei 
- Vida útil sense pèrdua de propietats 
 

Quan la Direcció Facultativa estimi necessari comprovar alguna de les característiques 
físiques o químiques d’algun producte mitjançant assaigs, aquests hauran de realitzar-se 
d’acord amb les UNE corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel Ministeri d’Obres 
Públiques i Transports, la Direcció Facultativa pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material quan aquest arribi a l’obra. 
Així mateix, per als productes que provinguin dels Estats membres de la CEE, que hagin 
estat fabricats segons especificacions tècniques nacionals garantidores d’objectius de 
qualitat equivalent als proporcionats per les normes del nostre país i que estiguin avalats 
per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts en els 
estats d’origen, la direcció facultativa pot simplificar la recepció reduint-la a la 
identificació del material quan aquest arribi a l’obra. 
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9.1.1. Làmines sintètiques per a impermeabilitzacions. 

Acompliran la norma UNE 104-301-91. Seran làmines calandrades de cautxú sintètic 
HYPALON de Dupont de Nemours, reforçada amb un teixit de poliester encapçalat en 
disseny de forma oval per a assolir estabilitat dimensional i gran resistència. 
El conjunt, de la marca TEXA, model TEXSALON - o similar i equivalent- estarà format 
per 3 capes, de gruix total 1,2 mm ± 0,1: 

- Hypalon blanc 
- Teixit de poliester oval 
- Hypalon blanc 
 

Haurà de tenir les següents propietats: 
- Sense necessitat de protecció 
- Durabilitat 
- Baixa absorció dels raigs solars 
- Gran resistència als productes químics 
- Excel·lent plegabilitat en fred 
- Permeable al vapor d’aigua 
- No propaga la flama - autoextinguible 
- Resistent al desgarrament 
- Facilitat d’instal·lació 
- Garantia total i característiques tècniques: 

 
 

9.1.2. Làmines polimèriques per a impermeabilitzacions. 

Acompliran les normes UNE 104-242 i 104-281. 
Seran làmines no protegides, constituïdes per una armadura de polietilè d’alta densitat, 
recoberta per ambdues cares de betum plastomèric, que constitueix en la coberta, una 
triple capa impermeabilitzant continua. 
El conjunt, de la marca TEXA, model MORTER PLAS POLIMERICA 4 KG. - o similar 
i equivalent- estarà format per 5 capes de gruix de total 3,4 mm. 

- Plàstic de recobriment 
- Betum plastomèric 
- Armadura de polietilè 
- Betum plastomèric 
- Plàstic de recobriment 

Haurà de tenir les següents propietats: 
- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta. 
- Absorció de moviments de la coberta. 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes. 
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- Excel·lent resistència a altres temperatures. 
i característiques tècniques: 
Resistència a la tracció   > 100 N/5 cm 
Allargament a la rotura   Superior al 300 % ambdós sentits 
Resistència al calor   No goteja ni hi ha lliscaments a 100 ºC 
Doblegat     No trenca al doblar a - 15 ºC 
Punt reblaniment    > 115 ºC 
 

9.1.3. Juntes elastomèriques per a formigó. 

S’instal·laran juntes elastomèriques d’acord amb la DIN 7865, per a tancar 
hermèticament les juntes de dilatació i les juntes de construcció de formigó. 
Seran de la marca SIKA WATER SWEBBER, tipus WH. 
Propietats ( dades tècniques ) 

- Ample 200 cm 
- Gruix 50 cm 
- Longitud de rotllo 20 m 
- Composició Elastòmers sintètics 
- Qualitat Alta expansió 
- Densitat 1,3 kg/l 
- Duresa Shore A 40 
- Resistència a la tracció Mín. 2 MPa 
- Allargament en la rotura Mín. 600 % 
- Màxima expansió 8 vegades 
- Temps per doblar el volum en aigua menys d’un día 

 
Consum: 

- Un metre lineal de perfil per metre lineal de junta, excepte pèrdues per despuntis i 
talls 

9.2. Execució. 

9.2.1. Impermeabilitzacions, aïllaments i drenatges. 

Les juntes, en general, constitueixen punts singulars amb major possibilitat de moviment, 
i sobre tot les juntes dinàmiques, es a dir les de dilatació. 
El conjunt global de la impermeabilització ha de constituir un embolcall, resistent i 
solidari amb el suport, i a la vegada capaç d’acompanyar aquest en els seus moviments, 
sense que es produeixin discontinuïtats que interrompin la protecció. 
Obligatòriament la impermeabilització serà suficientment resistent i elàstica per a 
absorbir el moviment normal de les juntes que es tinguin en l’obra, moviment que 
estipulen com a màxim en un 15 % de l’espai que separa, així com per a contenir 
l’aparició de fissures de fins 1 mm de gruix en els paraments a tractar, sense que es 
presenti la ruptura de la impermeabilització. 
 
El procés dels treballs a realitzar serà el següent : 
a) Impermeabilització general dels paraments : 
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- Preparació de la superfície general del formigó, netejant-la mitjançant raig d’aigua, 
sorra o aire, eliminant tota la brutícia, pols, oli de desencofrat, beurada de ciment i 
excessos de morter. 
- Aplicació de varies capes del revestiment superficial general fins a aconseguir un gruix 
suficient que garanteixi les exigències de discontinuïtat anteriorment especificades en 
aquest Plec. 
 
b) Tractament específic de fissures i juntes : 
-Remarcar amb disc totes les fissures i esquerdes detectades. 
- Preparar tots els encastats necessaris pel segellat de les juntes de solera, sabates, murs, 
pilars i forjat. 
- Reblert de les juntes i fissures realitzant els treballs concrets per a cada tipus de junta. 
La Direcció Facultativa ha d’establir els controls previs per a comprovar que l’execució 
de l’obra s’ajusta tant al Projecte, com a les condicions generals que s’estableixen en les 
normes corresponents, com són els referits a pendents, estat del suport de la 
impermeabilització, col·locació de les làmines de l’aïllament i de la protecció, així com 
execució d’elements singulars, tals com bordes, trobades, desguassos i juntes. 
Es realitzaran assaigs, d’estanqueïtat i desguàs de cobertes, mitjançant inundacions o recs 
continus. 
 

9.2.1.1. Làmines sintètiques per a impermeabilitzacions 

Les làmines per a impermeabilitzacions s’emmagatzemaran en lloc fred i sec, amb 
l’embolcall de polietilè totalment intacte. No es trauran els rotllos de l’embolcall fins a la 
seva utilització immediata. L’incompliment d’aquesta prescripció podrà fer que la 
Direcció d’Obra no admeti el material per a ser col·locat. 
Hauran de seguir-se les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, emprant 
personal especialitzat. 
La fixació del suport serà mecànica al llarg del seu solapament, mitjançant plaquetes i 
cargols dissenyats a tal efecte. 
Les làmines es solaparan 10 cm, utilitzant els 5 cm de l’extrem per a fixar la làmina 
inferior mentre que els altres 5 cm serviran per a efectuar la soldadura entre ambdues 
làmines amb aire calent. 
Tots els solapaments hauran de ser esglaonats, no admetent-se solapar quatre làmines al 
mateix punt. 
En cada faldó, les làmines de cada d’impermeabilització hauran de començar a col·locar-
se per la part més baixa d’aquest mateix, preferentment en direcció perpendicular a la 
línia de màxima pendent del faldó; haurà de continuar-se fins acabar una filera, realitzant 
solapes en les unions entre peces. Ha de continuar-se col·locant noves fileres en sentit 
ascendent, de manera que cada filera solapi sobre l’anterior. 
La col·locació de les peces ha de fer-se de tal forma que cap junta entre peces de cada 
filera resulti alineada amb la de les fileres contínues. 
El lliurament de la impermeabilització al parament vertical per sobre de la protecció no 
ha de ser inferior als 15 cm, per a protegir la trobada en cas d’embassament. Ha d’evitar-
se que l’aigua d’escorrentia passi per darrera de la impermeabilització. 
Tots els desguassos han d’estar dotats d’un dispositiu que retingui els residus que puguin 
ser motiu d’obstrucció dels baixants. 
La unió del faldó amb la cassoleta, i la d’aquest amb el baixant han de ser estanques. 
La cassoleta ha d’estar col·locada per sota del nivell inferior del faldó de la coberta. 
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Es recomanable situar els desguassos de tal forma que quedin separats, com a mínim, 1 m 
de les trobades entre paraments (cantonades) i 50 cm dels paraments, per facilitar el 
lliurament de la impermeabilització al desguàs. 
No han de realitzar-se treballs d’impermeabilització quan les condicions climatològiques 
puguin resultar perjudicials, en particular quan estigui nevant o existeixi neu o gel sobre 
la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan la temperatura ambient sigui 
menor que: 
5 ºC per làmines d’oxiasfalt 
0 ºC per làmines d’oxiasfalt modificat 
-5 ºC per làmines de betum modificat 
 
Abans de començar o reiniciar els treballs d’impermeabilització, ha de comprovar-se si el 
suport base reUNE les condicions necessàries; en cas contrari, s’ha de procedir a 
l’adequació. 
Les interrupcions en l’execució de la coberta ha de fer-se de forma tal que no es 
deteriorin els materials components de la mateixa. 
Els talls de treball diari es disposaran de tal forma que la necessària protecció de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic s’instal·li amb un ritme tal que no impliqui més 
de 24 h d’exposició a l’acció solar. 
 

9.2.1.2. Làmines polimèriques per a impermeabilitzacions 

Hauran de seguir les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, utilitzant 
personal especialitzat. 
S’aplicarà a foc mitjançant soplet de propà. 
El suport on ha d’aplicar-se la làmina ha de ser ferm, net i lliure de materials lliures. Així 
mateix, ha de ser regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
S’estendrà la làmina en tota la longitud i correctament encarada. Per a adherir la làmina a 
la superfície del suport es realitzarà de la següent manera: 

- Soldadura a foc prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 

 
Els solapaments es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
En cada faldó, les làmines de cada d’impermeabilització hauran de començar a col·locar-
se per la part més baixa d’aquest, preferentment en direcció perpendicular a la línia de 
màxima pendent del faldó; haurà de continuar-se fins acabar una filera, realitzant 
solapaments en les unions entre peces. Ha de continuar-se col·locant-se noves 
fileres en sentit ascendent, de manera que cada filera solapi sobre l’anterior. 
La col·locació de les peces ha de fer-se de tal forma que cap junta entre peces de cada 
filera resulti alineada amb la de les fileres contínues. 
El lliurament de la impermeabilització al parament vertical per sobre de la protecció no 
ha de ser inferior als 15 cm, per a protegir la trobada en cas d’embassament. Ha d’evitar-
se que l’aigua d’escorrentia passi per darrera de la impermeabilització. 
Tots els desguassos han d’estar dotats d’un dispositiu que retingui els residus que puguin 
ser motiu d’obstrucció dels baixants. 
La unió del faldó amb la cassoleta, i la d’aquest amb el baixant han de ser estanques. 
La cassoleta ha d’estar col·locada per sota del nivell inferior del faldó de la coberta. 
Es recomanable situar els desguassos de tal forma que quedin separats, com a mínim, 1 m 
de les trobades entre paraments (cantonades) i 50 cm dels paraments, per facilitar el 
lliurament de la impermeabilització al desguàs. 
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No han de realitzar-se treballs d’impermeabilització quan les condicions climatològiques 
puguin resultar perjudicials, en particular quan estigui nevant o existeixi neu o gel sobre 
la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan la temperatura ambient sigui 
menor que: 
5 ºC per làmines d’oxiasfalt 
0 ºC per làmines d’oxiasfalt modificat 
-5 ºC per làmines de betum modificat 
 
Abans de començar o reiniciar els treballs d’impermeabilització, ha de comprovar-se si el 
suport base reuneix les condicions necessàries; en cas contrari, s’ha de procedir a 
l’adequació. 
Les interrupcions en l’execució de la coberta ha de fer-se de forma tal que no es 
deteriorin els materials components de la mateixa. 
Els talls de treball diaris es disposaran de tal forma que la necessària protecció de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic s’instal·li amb un ritme tal que no impliqui més 
de 24 h d’exposició a l’acció solar. 
 

9.2.1.3. Aïllaments tèrmics 

Les plaques rígides d’aïllament tèrmic s’instal·laran en una sola capa, adossades, i les 
juntes alternades i adaptades als lliurament i punts singulars mitjançant talls i orificis. 
Les plaques aïllants no han d’estar en contacte amb materials que continguin dissolvents 
i, en el cas de la utilització d’adhesius, es comprovarà la seva compatibilitat. 
S’ha de comprovar que el suport base estigui en perfecte estat, per a evitar cap dany 
durant la instal·lació. 
Abans de començar la col·locació de les plaques, s’ha de tenir en compte la geometria de 
la coberta, a fi d’aconseguir una instal·lació correcta i minimitzar les pèrdues de material. 
Les planxes es col·locaran “contrapeadas” o al “tresbolillo”, tenint en compte que els 
extrems de cada fila no hauran de tenir una longitud inferior a la mitat de les mateixes. 
Quan això no sigui possible, es col·locarà el tros sobrant en les proximitats del centre. 
La primera fila es col·locarà contra el peto, assegurant-se que les planxes queden 
totalment unides. La següent i posteriors files, es col·locaran amb juntes alternades, 
començant amb mitja planxa i tenint cura que el encubellat quedi perfectament encaixat. 
Les últimes planxes es tallaran el més ajustat possible al peto. 
En els desguassos i altres punts singulars s’adaptaran les planxes, deixant un espai de 6 
mm aproximadament. 
En els canvis de pendent s’hauran de tallar les planxes a bisell - bec de flauta- per al seu 
perfecte encaixament. 
 

9.2.1.4. Barreres de vapor 

En general es seguiran les normes usuals de les impermeabilitzacions continues, essent 
convenient que la 
col·locació la realitzi personal especialitzat. 
S’aplicarà de forma flotant o adherida. El suport es trobarà ferm, sec i net, sense elements 
que puguin danyar la làmina. 
S’estendrà la làmina en tota la seva longitud, desplaçant solapes respecte a la làmina 
suport un terç de l’amplada del rotllo i s’encararà correctament. 
Per a adherir la làmina al suport es podrà soldar a foc, prèvia imprimació del suport amb 
emulsió. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
115 

Les solapes es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 

9.2.1.5. Formació de pendents en cobertes invertides 

Les pendents amb formigó cel·lular seran entre el 1% i el 5%. 
La superfície ha de ser uniforme, estar neta, fregada i seca, i no tenir elements estranys 
més grans que el 20 % del gruix de la impermeabilització prevista. 
Abans de col·locar la impermeabilització han d’instal·lar-se els desguassos i preparar-se 
les juntes de dilatació. 
La grava ha de ser de canto rodat, estar net i no tenir substàncies estranyes. Ha de formar 
una capa de gruix igual a 5 cm com a mínim. Quan s’utilitzi grava de matxuqueig la capa 
separadora ha de ser resistent al punxonament. 
La grava tan sols pot utilitzar-se en cobertes en què la pendent sigui menor del 5%. 
L’alçada de l’edifici i l’espessor de l’aïllament definiran el gruix de grava que ha de 
portar la coberta. 
 

9.2.1.6. Pintura antiabrassiva per a interiors 

El procés d’aplicació serà el següent: 
 
Suport:  
Sobre formigó o morter totalment sec amb les següents característiques: 
- Solidesa. Adaptat a les càrregues puntuals i dinàmiques previstes, tenir un mínim de 15 
dies d’edat i estar superficialment sec. 
- Acabat fratassat però no enlluït. Si s’ha de confeccionar el formigó suport, aquest ha 
d’acabar-se, amb frates de fusta quan s’inicia el fraguat. Amb això s’impedeix la 
formació de lletada superficial i un ascens de fins. 
 
Sobre formigó fraguat, si té beurada superficial de poca resistència, eliminar amb un polit 
mecànic. Si es compacte, tractar amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir els 
porus, i posteriorment esbandir amb aigua. 
 
Neteja: La superfície ha d’estar exempta d’olis o greixos, així com de pols o material mal 
adherit. Per això es procedirà de la següent manera: 
- Taques d’oli, greixos, etc. El millor procediment és la seva eliminació mecànica junt 
amb el gruix de substrat impregnat. Si són superficials pot treure’s amb dissolvents 
idonis, i en alguns casos és suficient utilitzar detergents i posteriorment esbandir-ho amb 
molta aigua. 
- Pols i partícules soltes. Amés de la seva eliminació per escombrat i en el seu cas repicat, 
serà necessari una aspiració que , així mateix, serà obligat, quan s’ha fet un polit previ. 
 
Neteja: En el cas de superfícies molt absorbents es aconsellable donar la primera capa 
dissolta amb un 20 % de dissolvent. 
L’aplicació es realitzarà amb rodet fins saturació de la superfície, i això es comprovarà, 
observant al cap d’uns 10 minuts, si el suport tractat apareix mullat uniformement. Serà 
necessari afegir una quantitat complementaria en aquelles zones on el producte ha estat 
absorbit més ràpidament, o pel contrari, eliminat on és massa abundant. 
La segona capa s’aplica sense diluir unes 3 hores després de donada la primera, però 
sense que sobrepassin les 12 hores. 
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Si es vol acabar amb color, haurà de tenyir prèviament el MACDELIT 89 amb els colors 
concentrats del MACDELIT 80 (vermell, verd o gris), en la proporció indicada pel 
fabricant. 
 

9.2.1.7. Pintura de recobriment en trasdós de murs. 

En trasdós de murs, s’aplicarà una emulsió bituminosa fixades a aquest Plec. 
S’utilitzarà de la següent manera: 
- Preparació de les superfícies: 
Netes de pols, materials solts o mal adherits, residus grassos o antiadherents i qualsevol 
brutícia en general. 
Les superfícies poden ésser aspres o fines. En les molt llises (brunyits, vidrades, etc) 
podrà ser menor l’adherència, per això convé crear certa aspresa, mitjançant abujardat o 
procediment adequat. 
Pot aplicar-se sobre superfícies seques o humides. Inclòs, en temps calorós i al sol, es 
recomanable humitejar-les prèviament, deixant escórrer l’aigua absorbida. En cas 
d’existir sots o coqueres es convenient regularitzar prèviament la superfície per assegurar 
un bon recobriment. 
 
Aplicació: 
S’aplica en fred, tal com es serveix, mitjançant rodet o raspall de pintor. Han de donar-se 
un mínim de dues capes o mans, una d’elles un cop seca la precedent. 
 

9.2.1.8. Juntes elastomèriques per a formigó. 

Les juntes elastomèriques per a tancar hermèticament les juntes de formigó, ja siguin de 
dilatació o de construcció, s’instal·laran en posició interna, d’acord amb les indicacions 
del Plànols o, en el seu defecte, de la Direcció de l’Obra. 
S’ha de tenir en compte que el radi mínim de muntatge és: 

- per a la FM-300: 200 mm 
- per a la F-250: 140 mm 

 

9.2.1.9. Massilla per a segellat de juntes en fred. 

S’utilitzarà massilla asfàltica per al segellat de juntes de formigó en fred, de 
característiques que hi figuren en aquest Plec. 
La superfície de la junta ha d’estar seca, neta i lliure d’olis, greixos, pols o elements solts 
que puguin afectar l’adherència del material. 
La massilla s’aplicarà per extrusió utilitzant les pistoles emmasilladores adequades. 
La superfície de la junta ha de regularitzar-se mitjançant llana o altre instrument adequat. 
 

9.3. Amidament i Abonament. 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
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Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
L’amidament de juntes es farà per ml realment executat. 
 
Normativa de compliment obligatori: 
UNE 104-416-92 "Sistemes de impermeabilització de cobertes con membranes 
impermeabilitzants formades amb lamines de policloruro de vinilo plastificat." 

10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

10.1. Instal·lacions elèctriques. 

10.1.1. Condicions generals. 

10.1.1.1. Descripció de les obres i instal·lacions 

Obres i instal·lacions a les quals es refereix aquest Plec són les relatives a les 
instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió que seran ampliades i modificades com a 
conseqüència de les obres d’adaptació a la Normativa. 
Les obres i instal·lacions que componen el Projecte s'executaran segons les disposicions, 
normes i plànols que s'hi contenen, els quals no poden ésser modificats pel Contractista, 
sense l'aprovació precisa i per escrit de l'Enginyer Director de les obres i referit al punt 
concret de que es tracti. 
Les instal·lacions hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei i atenent-se a les 
normes de treball establertes per la D.F.; totes les despeses generades per instal·lacions 
provisionals, dispositius elèctrics, generadors, etc., necessaris pel desenvolupament dels 
treballs sense alterar el Servei estan inclosos en els preus. 
 

10.1.1.2. Obres i instal·lacions que s'especifiquen 

Les obres i instal·lacions projectades comprenen els següents apartats: 
- Ampliació del QGBT actual per a donar servei elèctric en BT a les noves càrregues. 
- Quadre de Baixa Tensió situat a la cambra auxiliar de BT. 
- Xarxa de preses de força. 
- Xarxa de canalitzacions de cables, per a cables d’energia. 
- Xarxa de canalitzacions de cables, per a control. 
- Xarxa de terres, aèria i enterrada. 
- Enllumenat. 
 

10.1.1.3. Abast del treball 

El treball del contractista comprendrà el subministrament, comprovació, assaigs, proves i 
instal·lació de tots els materials i equips d’acord al número, característiques, tipus i 
dimensions indicats en aquest projecte. 
Específicament el Contractista inclourà, però no es limitarà en l’abastament de les obres, 
les següents activitats: 
- Subministrament, muntatge, anivellació i assemblatge de quadres elèctrics i 
d’ampliacions de quadres elèctrics. 
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- Subministrament i instal·lació de safates, conduïts, cables, caixes de derivació, 
lluminàries, projectors, interruptors d’enllumenat, endolls, etiquetes d’identificació, etc. 
necessaris per a la realització de la instal·lació de força, control, enllumenat i posta a 
terra. 
- Subministrament i muntatge de la xarxa de posta a terra enterrada (piques) i aèria de la 
instal·lació conforme als plànols i especificacions que figuren en el Projecte. Mesura dels 
potencials de pas i contacte i resistència de posta a terra de la instal·lació així com la 
realització dels oportuns treballs que siguin necessaris per a que la instal·lació de terra 
compleixi amb la Reglamentació Vigent. 
- Mecanització de safata i conduïts. 
- Petits treballs d’obra civil necessaris per a completar la instal·lació elèctrica. 
- Estesa de cables en canalitzacions, rases, tub conduït, safates i aeri grapat i/o encastat. 
- Terminació i connexionat de cables de força, enllumenat, control i terra. 
- Subministrament de material fungible i petit material, segons es requereixi, tal com 
grapes, terminals, perns d’expansió, tacs de plàstic, spit-rocks, elèctrodes, estany per a 
soldar, cintes aïllants, pasta de segellat, etc., necessaris per a la correcta terminació dels 
treballs. 
- Subministrament, fabricació i muntatge de suports i ferramenta metàl·lica necessària per 
a la instal·lació de safates, equips, caixes de polsadors, botoneres, caixes d’interruptors, 
quadres, cables, lluminàries, preses de corrent a andana, etc. 
- Proves i assaigs, tantes vegades com sigui precís segons la Direcció d’Obra, de tots els 
circuits, cables de força i enllumenat, posta a terra i control segons Especificacions. Posta 
a punt i calibrat dels elements de protecció. 
- Així mateix el Contractista Elèctric realitzarà qualsevol altre treball indicat per la 
Direcció d’Obra d’acord amb l’exposat en els documents del projecte o no reflectit 
directament en la documentació, però necessari per l’acabat de la instal·lació. 
L’abastament inclourà el transport, embalatge, emmagatzematge fins el muntatge i 
moviment a l’obra dels materials així com en eines i instruments necessaris per a la seva 
instal·lació i comprovació. Així mateix estarà inclosa la documentació de projecte 
“segons construït”, els dossiers de proves i assaigs i la gestió amb els Organismes 
Oficials competents (nacionals, autonòmics, provincials i municipals) de permisos 
relatius a les instal·lacions objecte d’aquest projecte, incloent-hi la redacció dels 
documents necessaris per a l’Administració, Organismes Oficials i Companyia 
Subministradora d’Energia. 
El que s’esmeni en l’Especificació i s’ometi en els plànols, o a l’invers, haurà de 
considerar-se com si estigués exposat en ambdós documents sempre que la unitat d’obra 
estigui perfectament definida en un o altre document i que tingui reflex en el pressupost. 
Durant els assaigs el Contractista proporcionarà (una vegada adjudicada definitivament 
les obres) un Tècnic competent, en aquest tipus d’instal·lacions, que assumeixi la direcció 
dels treballs que s’efectuïn i actuï com el seu representant davant l’Administració i la 
Direcció d’Obra (o persona encarregada) per a tots els treballs i responsabilitats derivades 
de l’actuació dels tècnics operaris que instal·lin, connectin, arranquin i proven equips o 
sistemes. 
 

10.1.1.4. Normativa Aplicable 

Serà d’obligat compliment l’última revisió dels Codis i Normes vigents que es citen a 
continuació. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa i Mitja Tensió i Legislació Complementària MIBT. 
- Normativa i Especificacions de l’Ajuntament. 
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. 
- Normes Tecnològiques de la Edificació del MOPU: 
· IEB Baixa Tensió 
· IEM Mitja Tensió 
· IEE Enllumenat Exterior 
· IEP Posta a terra 
 
Per a cobrir aspectes no indicats en la normalització anterior, s’utilitzarà les següents 
Normes (en especial les que es detallen en els capítols de l’Especificació): 
- Normes UNE 
- Comissió Electrotècnica Internacional (C.E.I.). 
- Normes CENELEC. 
Igualment es complirà amb la normativa de caràcter regional o local. 
 

10.1.2. Subministrament de materials, proves i documentació. 

El que a continuació figura es refereix a les característiques generals a les que han de 
respondre els materials subministrats per a la instal·lació, les proves i assaigs a efectuar 
als mateixos així com altres aspectes de caràcter general relacionats amb l’execució dels 
treballs. 
 

10.1.2.1. Materials i Apilament 

Tots els equips especificats seran nous i construïts per un fabricant de qualitat 
reconeguda. 
Els materials i equips estaran dissenyats i construïts de manera que siguin adequats per a 
la seva instal·lació en les condicions operatives i ambientals de la instal·lació en cada 
zona determinada. 
El color i pintura dels equips seran determinats per la Propietat. 
 
Identificació: 
- Tots els equips o embolcalls que els continguin, hauran de portar plaques d’identificació 
amb les dades exigides per les normes aplicables, relatives a: 
· Dades elèctriques, mecànics i referència d’identificació donada per el constructor. 
- També portaran plaques indicant: 
· Identificació de cada equip amb els números de marca i definició del servei, ajustant-se 
aquests rètols a la documentació tècnica final. 
Les característiques i valors detallats dels materials estaran d’acord a les especificacions 
que apareixen en aquesta Especificació. 
La Direcció d’Obra tindrà dret a inspeccionar en qualsevol moment els treballs, 
magatzems i oficines d’Obra del Contractista; així mateix inspeccionarà tots els materials 
que siguin subministrats per el Contractista sense que aquest fet l’eximeixi en absolut de 
la seva responsabilitat o garantia. 
Qualsevol material o treball defectuós serà reemplaçat o tornat a fer correctament, de 
manera immediata i sense cap càrrec. 
El Contractista serà responsable de la conservació del seu propi material, així com de 
l’equip que li hagi estat lliurat. 
El Contractista haurà de considerar també en els seus preus totes les despeses que es 
deriven del fet d’haver d'acoblar i connectar, tant elèctrica com mecànicament tot l’equip 
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(quadres, armadures, enllumenat, caixes, etc.) que, per la seva mida o condicions 
d'embalatge, hagi estat enviat el lloc de construcció en diferents conjunts. 
Qualsevol deteriorament del material i equip rebut haurà de ser comunicat 
immediatament a la Direcció d’Obra. 
Tot el deteriorament causat per el Contractista serà reparat a les seves expenses. 
El Contractista comprovarà les longituds que es requereixin, abans de preparar les tirades 
de cables, ja que no es permetrà un desaprofitament de cable superior al 5%. 
Els materials que sobrin al final del muntatge hauran de ser tornats de manera ordenada i 
inventariada al lloc que s’indiqui per la Direcció d’Obra sense cap càrrec algun per a la 
Propietat. 
D’acord amb la Direcció d’Obra el Contractista mantindrà el material en el magatzem 
corresponent establert prèviament, correctament classificat i amb l’inventari actualitzat a 
disposició del Director d’Obra, a l’igual que el control de materials, el qual haurà 
d’actualitzar diàriament. 
El Contractista serà responsable de la vigilància dels seus materials durant 
l'emmagatzematge i el muntatge i , així mateix, una vegada instal·lats en l’emplaçament 
definitiu fins la recepció provisional. 
Els materials de Fàbrica vindran convenientment embalats per a protegir-los contra 
agents climatològics, maltractaments i/o cops en el transport, així com la seva estada en 
el lloc d'emmagatzematge. 
L'embalatge d’elements voluminosos i/o pesats disposarà dels corresponents reforços i 
elements d’enganxada que facilitin les operacions de càrrega i descàrrega. 
Si el transport es realitza per mar, hauran de portar embalatge especial que eviti la seva 
possible corrosió com a conseqüència de les condicions marines. 
El Contractista Elèctric protegirà els equips i materials contra desperfectes, danys, 
brutícia i entrades de cossos estranys durant l'emmagatzematge a obra i la seva 
instal·lació. En especial es tindrà cura amb els equips fràgils com les llumeneres, etc. les 
quals hauran d’estar convenientment protegides. 
 

10.1.2.2. Certificació de materials. 

Els materials que s’instal·lin a obra hauran de posseir els certificats oportuns 
complimentats per un Organisme Oficial del país d’origen o per el fabricant mateix 
(Declaració Conformitat del Fabricant) d’acord a les directives de la CEE. 
Aquests certificats garantiran el compliment de la normativa de la Comunitat Europea o 
del país d’origen en quant a seguretat elèctrica i mecànica, seguretat en cas d’incendi, 
higiene, soroll, etc. 
 

10.1.2.3. Documentació de Projecte 

Els Plànols que figuren en el projecte son indicatius de la disposició d’equips elèctrics i 
donen idea de l’abast global del treball. Es responsabilitat del Contractista situar 
exactament els equips i aparells en funció de l'arquitectura i interferències que es 
presenten amb altres Contractistes. En cas de conflicte, la decisió última serà de la 
Direcció d’Obra. 
La informació recollida en els plànols Elèctrics ha de considerar-se com part integrant de 
la documentació global inclosa en el Projecte, de manera que totes aquelles interferències 
que poden existir amb altres disciplines, com Obra Civil, seran coordinades amb les 
mateixes abans de las seva execució. 
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10.1.2.4. Canvis de materials i alteracions. 

El Contractista podrà proposar variants, i solucions alternatives al Projecte i/o als 
materials especificats, sempre que les mateixes estiguin degudament justificades. 
L’aprovació de les mateixes queden al criteri de la Direcció d’Obra que avaluarà la seva 
repercussió econòmica i/o en qualitat per la instal·lació, així com altres condicionants 
d’índole estructural, arquitectònic, seguretat, etc. que poden comportar les esmentades 
modificacions. 
 

10.1.2.5. Recanvis i eines especials. 

El Contractista haurà de subministrar els recanvis recomanats per el fabricant per un 
període de funcionament de 5 anys i aquell utillatge o eina especial necessària per el 
manteniment i explotació dels equips. 
 

10.1.2.6. Previsió de necessitats. 

El Contractista donarà a conèixer a la Direcció d’Obra, i amb antelació suficient, les 
necessitats d’espai per al muntatge dels seus materials i equips, cooperant i coordinant-los 
amb altres Contractistes quant els treballs es portin a terme en el mateix emplaçament. 
Les despeses derivades de l’incompliment del citat correran a càrrec del Contractista. 
El Contractista haurà de realitzar pel seu compte, tots els dibuixos i plànols de detall que 
siguin necessaris per a facilitar i organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols, 
acompanyats de totes les justificacions corresponents, hauran de sotmetre's a l’aprovació 
de l’Enginyer Director de l’Obra a mida que siguin necessaris, però en qualsevol cas, 
amb l’antelació suficient a la data d’execució dels treballs a que fan referència. 
El Contractista serà el responsable dels retards que es produeixin en l’execució dels 
treballs com a conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les 
correccions i complements d’estudi necessaris per a la seva posta a punt. 
 

10.1.2.7. Medis auxiliars 

El Contractista quedarà obligat a situar a l’Obra els medis auxiliars als que s’hagués 
compromès en el programa de treballs, els quals no podran ser utilitzats sense l’aprovació 
de la Direcció d’Obra. 
Els medis auxiliars hauran d’estar en perfectes condicions de treball i quedaran adscrits a 
l’obra durant el curs de la seva realització o de la realització de les unitats en les que han 
d’utilitzar-se. No podran ser retirats de l’Obra sense l’autorització de la Direcció d’Obra. 
 

10.1.3. Assaig i proves. 

Els assaigs de recepció es realitzaran com a comprovació de que la instal·lació està 
d’acord amb els serveis contractats i que s’ajusta a l'indicat a l’Especificació. 
Totes les anomalies sorgides al llarg de la realització de l’obra hauran d’haver estat 
corregides i la instal·lació deurà posar-se a punt i ésser netejada. 
El Contractista subministrarà l’equip necessari per als assaigs de recepció, que es 
realitzaran en presència d’un representant de la Direcció d’Obra. 
Aquelles modificacions, substitucions, etc. que resulten com a conseqüència d’aquests 
assaigs efectuats seran a conte del Contractista. La Direcció d’Obra dictaminarà el 
caràcter satisfactori de les comprovacions que es realitzin. 
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El Contractista completarà totes les inspeccions necessàries per a verificar que tot l’equip 
s'ha instal·lat d’acord amb les especificacions, plànols i instruccions, així com que està en 
perfectes condicions per a realitzar el funcionament requerit, que a títol enunciatiu i no 
limitador, es descriuen a continuació. 
 

10.1.3.1. Comprovacions Generals 

Comprovació de que les caixes i accessoris instal·lats porten tota la cargolaria necessària 
i que l’orientació i localització de totes les caixes de derivació permeten una fàcil 
inspecció. 
Comprovació de la correcta localització de les armadures d’enllumenat, endolls, 
polsadors, i de tot l’equip en general, d’acord amb els plànols i amb les possibles 
modificacions als mateixos realitzats durant la instal·lació amb l’aprovació de la Direcció 
d’Obra. 
Comprovació de que totes les connexions dels cables s'han realitzat correctament i porten 
identificacions adequades. 
Comprovació de que s’ha fet l’ús correcte dels materials d’acord amb els dibuixos i/o 
estàndards aprovats per la Direcció d’Obra. 
 

10.1.3.2. Xarxa de Cables 

Abans d’energitzar el sistema, es mesurarà la resistència d’aïllament de cada circuit entre 
fases i entre fase i terra. 
La resistència d’aïllament dels circuits ressenyats a continuació, serà mesurada com 
segueix: 
- Cables d’alimentació a motors: el motor serà desconnectat i la resistència d’aïllament 
mesurada a partir dels disjuntors o contactors, (que estaran oberts). 
- Circuits d’enllumenat: es mesurarà la resistència d’aïllament després d’haver connectat 
tots els portalàmpades, endolls i demés equips d’enllumenat, però sempre abans de 
connectar las làmpades. 
- Es mesurarà la resistència d’aïllament dels cables d’alimentació als pannells 
d’enllumenat i panells connectats amb els automàtics d’aquests últims oberts. 
- Es mesurarà la resistència d’aïllament dels cables enterrats abans de que siguin taponats, 
realitzant-se un altre mesura posterior amb els tubs taponats. 
 

10.1.3.3. Quadres de Baixa Tensió 

Abans d’energitzar els panells es mesurarà la resistència d’aïllament entre fases i entre 
fase i terra amb els seccionadors, si existeixen, oberts. Es repetiran les mesures amb els 
seccionadors tancats, però amb els contactors oberts, i/o fusibles trets. 
Es comprovaran la neteja i correcta alineació dels contactes. Qualsevol modificació es 
farà d’acord amb les instruccions del Fabricant. 
Es mesurarà la resistència d’aïllament entre fases i entre fase i neutre de cada contactor o 
disjuntor tant en el costat de l’alimentació com en el de la càrrega. 
Es calibrarà i obrirà cada contactor o disjuntor accionant els dispositius elèctrics locals i 
remots. 
Es comprovaran les condicions d’enclavament. 
Abans d’energitzar el quadre de BT, es comprovarà la seqüència de les fases a acoblar. 
Terres 
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Es mesurarà el valor de la resistència de posta a terra així com les tensions de pas i 
contacte. 
No s’energitzarà el sistema fins que les proves i inspeccions requerides s'hagin dut a 
terme i obtingut resultats inferiors als exigits per la Reglamentació en vigor. 
Mesura de les caigudes de tensió 
Amb tots els punts de llum encesos es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de 
comandament i en els 
 extrems dels diferents circuits, comprovant-se si les caigudes de tensió són les admeses. 
Mesura del factor de potència 
Es mesurarà el factor de potència en l’escomesa del centre, estant tots els punts de llum 
encesos i les càrregues habituals connectades. El resultat d’aquesta mesura es posarà en 
coneixement de la Direcció d’Obra. 
Comprovació de connexions 
S’observarà el cablejat general de la instal·lació i el pentinat de cables; es comprovarà 
que les connexions de conductors entre sí i la d’aquests amb els aparells estan realitzats 
correctament i no es produeixen escalfaments anormals. 
Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues, curt circuits diferencials i 
selectivitat 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels curt circuits no superi el valor de la 
intensitat màxima en servei admissible en el conductor protegit. 
Es comprovarà la selectivitat i el funcionament dels automàtics magnetotèrmics i 
diferencials. 
Enllumenat 
Es comprovarà la distribució de càrregues en els panells d’enllumenat havent-se 
d’equilibrar les fases el màxim possible, indicant en els panells les variants als mateixos 
que s'hagin introduït durant la construcció. 
Es mesuraran els nivells mitjans d’il·luminació a les diferents àrees. 
Alarmes, elements de seguretat, enclavament, etc. 
Es comprovarà el correcte funcionament de cada un d’aquests circuits d’acord amb els 
esquemes i/o plànols de cablejat. 
El Contractista efectuarà aquestes proves finals d’acord amb la normativa UNE. El 
Contractista documentarà, conforme indicacions de la Direcció Facultativa de les Obres, 
els procediments d’execució d’aquestes proves i els seus resultats. 
 

10.1.4. Documentació a lliurar 

El Contractista haurà de lliurar a la Direcció d’Obra abans de que comenci a transcórrer 
el període de garantia la documentació que a continuació es cita (aquesta documentació 
no s’abonarà per separat de les unitats d’obra). 
Els documents, en el número indicat per la Propietat, hauran d’anar acompanyats de la 
traducció corresponent en el cas de que vinguessin en llengua estrangera. 
La documentació a lliurar constarà de: 
a) Còpia reproductora dels plànols “as built” comprenent com a mínim els esquemes 
unifilars de totes les instal·lacions, plànols d’implantació i distribució de força i control 
amb indicació del recorregut de la conducció i la seva identificació. 
b) Memòria descriptiva de la instal·lació en la que s’inclouen les bases i criteris adoptats i 
la justificació del compliment de la Normativa vigent en els mateixos. 
c) Dossier de qualitat: incloent tota la documentació generada en certificats de qualitat, 
assaigs de recepció, proves en obra, etc. 
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d) Pla de manteniment i conservació dels equips i subsistemes, incloent-hi llistes de 
recanvis recomanats i plànols de desplaçament. 
e) Relació d’equips de comandament i proves necessàries per a realitzar el manteniment 
amb indicació de característiques, marca i tipus recomanats. 
f) Manual d’Instruccions i funcionament. 
g) Documentació d’origen dels equips, documents de garantia, etc. 
 

10.1.5. Condicions que han de tenir els materials i la seva instal·lació. 

10.1.5.1. Objecte 

Aquesta especificació té per objecte definir les característiques tècniques que han de 
complir tots els elements de les obres i instal·lacions d'aquest projecte i que s'ajustin a les 
exigències de la tècnica actual. 
 

10.1.5.2. Ampliació del quadre general de Baixa Tensió 

Descripció de l’ampliació del QGBT: 
El Quadre General de Baixa Tensió actual de l’estació s’ampliarà amb les noves sortides 
que s’indiquen en els esquemes unifilars del Document de Plànols, mantenint les 
característiques tècniques del mateix, les quals es descriuen a continuació. 
En essència, les ampliacions a realitzar seran: 
- Armaris de serveis crítics 220V: 
El parament de les noves sortides s’instal·larà en l’espai disponible que existeix en 
aquests armaris. 
- Armari de serveis no crítics 220V: 
El parament de les noves sortides s’instal·larà en l’espai disponible que existeix en 
aquests armaris. 
- Armari de Seré: 
El parament de les noves sortides s’instal·larà en el espai disponible que existeix en 
aquests armaris. 
- Armari de serveis crítics 380V: 
El parament de les noves sortides s'instal·larà en l'espai disponible que existeix en aquest 
armari. 
- Armari de Serveis no crítics 380 V; 
El parament de les noves sortides s’instal·larà a l'espai disponible que existeix en aquests 
armaris. 
L'armari en qüestió estarà equipat amb les proteccions adients per els circuits previstos 
segons plànol i un sistema de commutació de comportament similar al de xarxa 220 V. 
La paramenta tindrà les mateixes característiques tècniques que la que ja està incorporada 
al quadre actual. 
Als borns de connexió dels aparells s'acceptarà la connexió de dos terminals com a 
màxim. 
En tots els casos i aspectes els quadres s'ajusten al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i altres normatives d'obligat compliment. 
Abans d'iniciar la construcció del quadre, el Contractista ha de verificar, amb tota 
precisió, les cotes d'emplaçament i presentar els plànols complets a escala, de l'interior i 
frontal, per a la seva aprovació prèvia per la Inspecció Facultativa. La no presentació 
d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la 
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Direcció Facultativa i seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a 
les que hi hagués lloc, sent així mateix motiu de penalització. 
En el present Plec es consideren inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la 
totalitat de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri 
de la Direcció Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament. 
Igualment es consideren inclosos l'elaboració d'esquemes, identificació de components i 
instruccions completes de manipulació i manteniment. 
Tots els materials han d'ésser objecte d'aprovació per la Direcció Facultativa, la qual 
podrà verificar, les vegades que consideri oportú, la construcció dels quadres, inclòs en 
els tallers del Contractista o dels seus subministradors. 
El grau de protecció de l'armari una vegada en servei no ha de ser inferior a IP 55, segons 
la Norma DIN 40050. 
Als equips se'ls farà una prova de rutina per assegurar que estan lliures de tot defecte 
elèctric i mecànic i que compleixen amb les especificacions. Aquesta prova consistirà en: 
- Resistència d'aïllament. Comprovar que tenen al menys una resistència de 1000 Ohm 
per Volt. de la tensió nominal. 
- Prova d'alta tensió. Aplicació de 2000 Volt. a freqüència nominal durant 1 minut. 
- Prova de funcionament. Comprovar el funcionament mecànic correcte dels interruptors. 
Als interruptors automàtics, contactors, i altres dispositius automàtics, es farà una prova 
de funcionament correcte, per injecció primària o secundaria de corrent. 
 
Assaigs d’escalfament: 
- Comprovació i ajustament de les proteccions 
- Certificats d'Assaigs de tots els equips de protecció utilitzats. 
- El Contractista ha de lliurar al Contractant els protocols d'assaigs certificats. 
- La inspecció o l'acceptació de l'equip per part del Contractant, no significa la 
cancel·lació de les garanties. 
- Tant la càrrega com el transport i la descàrrega es realitzarà amb la cura necessària per a 
evitar deformacions i deterioracions dels plafons i dels aparells, essent responsabilitat del 
Contractista la reparació dels danys que per aquest motiu es poguessin produir. 
- El Contractista ha de lliurar els plafons o armaris a obra o lloc a on la Direcció de 
Construcció determini, en perfecte estat. 
- La recepció s'efectuarà desprès del lliurament. Si s'observen anomalies o desperfectes 
en els plafons o armaris, el Contractista estarà obligat a reparar-los, en cas que li fossin 
imputables. 
 

10.1.5.3. Instal·lació i connexionat 

Durant el muntatge a obra, el Contractista desplaçarà el personal necessari per a 
l'execució dels treballs en les condicions i terminis que es fixin. Aquest personal 
executarà el treball sota la responsabilitat dels tècnics que el Contractista delegui i han de 
fer tants desplaçaments a obra com siguin necessaris, tant en el període de muntatge com 
a la posta en marxa i lliurament dels armaris i plafons funcionant. 
Fins la recepció dels plafons o armaris ja instal·lats pel Contractant, el Contractista ha de 
disposar pel seu compte, del personal que cregui necessari per a que controli i vigili el 
material emmagatzemat en el recinte de l'obra, essent de la seva responsabilitat i 
incumbència el nombre d'unitats emmagatzemades, així com el perfecte estat de les 
mateixes. 
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Un cop acabats els treballs en la seva totalitat, el Contractista procedirà a les proves i 
assaigs que el Contractant cregui necessaris, sota la seva supervisió, per a determinar el 
correcte muntatge de la instal·lació. Aquestes proves són a càrrec del Contractista. 
En cas de que el muntatge no fos correcte, serà responsabilitat del Contractista la seva 
adequació cas que li fos imputable. 
Si durant el curs de l'obra sorgissin modificacions, serà incumbència del Contractista 
reflectir-les en els esquemes. 
 

10.1.5.4. Components bàsics dels Quadres Generals de Baixa Tensió 

Els Quadres estan preparats per distribucions trifàsiques a 380 V i a 220 V, amb els 
següents sectors: 

- Circuits a 3x380 V crítics (3C) 
- Circuits a 3x380 V no crítics (3NC) 
- Circuits a 3x220 V crítics (2C) 
- Circuits a 3x220 V no crítics (2NC) 

Les barres i els dispositius elèctrics dels sectors esmentats estaran perfectament separats i 
dividits en compartiments; les sortides tipus seran les següents: 
- Interruptors automàtics generals tripolars amb proteccions tèrmiques i magnètiques per 
les B.B. T.T. dels transformadors, dotats de bobina de desconnexió i bloc de contactes 
auxiliars per a senyalització d’estat 
- Interruptors automàtics tripolars o bipolars amb proteccions tèrmiques i magnètiques i 
relés diferencials associats que en cas de defecte accionen els interruptors automàtics, i 
contactors comandats per teleinterruptors. 
 
Dotats de blocs de contactes auxiliars per a senyalització d’estat 
- Contactors tripolars. Dotats de blocs de contactes auxiliars per a senyalització d’estat 
- Commutacions automàtiques de xarxes amb interruptors automàtics motoritzats i els 
seus circuits associats. 
Dotats de blocs de contactes auxiliars per a senyalització d’estat 
- Totes les parts dels Quadres que no porten corrent es posaran a terra, connectant-les al 
terra de protecció. 
- Tots els circuits, s'identificaran mitjançant plaques o rètols de dilofan negre, amb les 
lletres gravades en blanc, i aniran subjectes als quadres mitjançant dos petits reblons. 
 
Barres 
Són de coure electrolític, de dimensions normalitzades, amb funda termoadaptable de 
poliolefina de 1000 V de tensió d’aïllament. 
La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllats, compactes per a 1000 
V de tensió de servei. 
Les barres són, pel que fa a les característiques i al muntatge, capaces de suportar sense 
deformacions inadmissibles, els esforços electrodinàmics produïts per corrents de curt 
circuit de l'ordre de 187 kA (cresta). 
La composició dels embarrats, tant de 380 V com de 220 V serà de 3 fases i terra. 
Les derivacions als diferents circuits es faran individualment des de les barres generals de 
distribució. 
Tots els cargols a emprar, tant en connexions com en derivacions, són de llautó, amb 
rosca total, doble femella i volandera del mateix material i volandera elàstica en cada 
conjunt. En les unions de barres s'utilitzaran juntes que permetin la dilatació. 
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Cablejat interior 
Les derivacions de barres generals als diferents circuits s'han de fer amb platina de coure 
aïllada de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega 
sigui inferior a un 50 % de la intensitat admissible per les platines més petites de 
fabricació normalitzada, s'utilitzaran conductors de cable de coure amb aïllament de PVC 
750 V no emissors d’halògens (tipus AFUMEX), amb terminals de pressió adequats en 
els seus extrems de connexió. 
 
El codi de colors per les barres i els conductors de potència es: 
Fase R Color negre 
Fase S Color marró 
Fase T Color gris 
Terra Color verd-groc 
 
Les connexions per a telecomandament, control, senyalització i mesura, es faran 
degudament cablejades i utilitzant conductors dels següents colors per a cada un dels 
serveis indicats: 
Conductors de maniobra 220 Vca Color vermell 
Conductor positiu per 24 Vcc (+24V) Color Blau 
Conductor negatiu per 24 Vcc (0V) Color blanc 
Conductors per 24 Vca Color verd 
Conductors per a tensions de maniobra o senyalització alienes al QGBT Color violeta 
Totes les connexions es farà mitjançant borns adequats a la secció de conductor, muntats 
en bateria, amb senyalització de circuit, formant un conjunt independent. Així doncs, la 
unió de línies i circuits que connectin al quadre, no podran connectar-se directament a cap 
aparell d'aquest quadre, sinó a través del seu born de connexió que es disposarà a la part 
inferior del plafó corresponent. 
 
Interruptors automàtics 
Constituïts per embolcall aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de 
connexions i dispositiu limitador de corrent de desconnexió. 
El dispositiu limitador estarà format per bi-làmina o sistema equivalent de parell tèrmic i 
portarà a més, bobina de desconnexió magnètica. 
Poden ésser de dos tipus, sistema modular, o caixa emmotllada segons la intensitat. 
Tenen seccionament i tall plenament aparent. Disposen de bloc de contactes auxiliars per 
a senyalització d’estat. 
Les commutacions automàtiques entre xarxa exterior-xarxa metro es realitzaran amb 
contactors tripolars amb enclavaments mecànics i elèctrics i protegits amb interruptors 
automàtics. El circuit auxiliar de commutació serà el normalitzat de l’FMB. La maniobra 
de commutació es podrà fer també de forma manual. 
Els interruptors han de portar indicada marca, tipus, tensió nominal en V, intensitat 
nominal en A, poder de tall de curt - circuit en A, naturalesa del corrent i freqüència en 
Hz, designació segons dispositiu de desconnexió i nombre d'ordre de fabricació, així com 
la data del BOE en que es publicà l'aprovació del tipus d'aparell. També s'exigeix 
homologació pel Ministeri d'Indústria. 
 
Poder de tall de l’interruptor: 
Capçalera 220 V 50 kA (mínim) 
Capçalera 380 V 36 kA (mínim) 
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Derivacions de 25 A o inferiors 25 kA (mínim) 
Derivacions de més de 25 A 36 kA (mínim) 
Restants característiques: 
Segons plànols i esquemes. 
Relés diferencials 
 
Constituïts per embolcall aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de 
connexions i dispositiu de protecció de corrent per defecte i desconnexió. 
 
El dispositiu de protecció està format pels següents elements: 
- Diferencials associats a interruptors de tipus modular: Bloc diferencial associat al propi 
interruptor, format per transformador toroidal, relé diferencial i mecanisme de 
desconnexió enclavat amb l’interruptor. No necessita font d’alimentació exterior. 
 
- Diferencials associats a interruptors de tipus caixa emmotllada: Transformador toroidal i 
relé diferencial modular amb sensibilitat regulable (0.03-0,3-0.5-1A) i temporització 
ajustable (de 0 a 1 segon) que actuen sobre bobina de desconnexió de l’interruptor (220 
Vc.a.). Per a la protecció del relé diferencial i de la bobina de desconnexió s’utilitza un 
interruptor automàtic bipolar amb contacte auxiliar. 
Els relés diferencials han de portar indicada la marca, tipus, tensió nominal de V, 
intensitat nominal en A i intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en A. 
Van sempre associats a interruptors automàtics. La sensibilitat està indicada als 
esquemes. 
 
Quadre de cambra de comunicacions 
Aquest quadre existent serà objecte d'una ampliació la qual consistirà en la connexió 
entre cambres de comunicacions nova i antiga, ampliació en el circuit de videovigilància 
(tal com s’especifica en plànols), detecció d’incendis del nou vestíbul i instal·lacions i 
línia de dades del Servei Públic. 
 
Quadres de cambra de comunicacions auxiliar 
S’instal·laran quadres secundaris a la cambra auxiliar de comunicacions amb un nou 
autòmat amb tres targes (una de sortides i dos d’entrades) amb els seus corresponents 
interruptors magnetotèrmics. De la nova cambra dependrà també circuit d'interfonia, el de 
megafonia, el de detecció de portes i el cablejat de sistemes de peatge (tal com queda 
indicat en els plànols). 
 
Altres quadres secundaris 
S'instal·laran altres quadres secundaris (ascensors, escales i ventilació) els quals seran 
objecte de subministrament per part del proveïdor de l'equip. Tot i així, cal remarcar que 
les característiques constructives d'aquests quadres deuran complir com a mínim amb 
aquest plec de prescripcions. 
 
 
Cablejat de Quadres 
El cablejat interior es realitzarà amb cable flexible (Classe 5) de Cu aïllament de 750V, 
tensió de prova 2.500V, 50 Hz, 1 min. 
- Assaigs de comportament al foc 

- No propagador de la flama s/UNE 20.432-1 (IEC-332) 
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- No propagador de l’incendi s/UNE 20.432-3 (IEC-332.3), UNE 20.427-C1 (NFC-
32070), IEE383. 

- Emissió de fums 
- Nul·la emissió d’halògens s/UNE 21.174, IEC 754.1, BS 6425.1 
- Sense emissió de gasos tòxics s/UNE 21.147, NFC 20.454, RATP K-20, CEI 20-

37. P.2. 
- Sense emissió de gasos corrosius s/IEC-754-2, NFC 20.453. 
- Sense despreniment de fums opacs s/UNE 21.174-1, UNE 21.172-2, IEC-1034.2, 

BS-6274, CEI 20-37 PIII, NES 711, RATP-K-20, ASTM-E-62-79. 
 
Identificació en quadres 
En la part superior dels quadres es posarà un rètol de plàstics amb lletres gravades amb el 
nom del mateix. 
Tots els aparells, ja en el centre o en el interior del quadre aniran identificats mitjançant 
plaques d’alumini negre de 0,5 mm de gruix, gravats en blanc o fòrmica, fons blanc, 
lletres negres. 
 
Certificats 
El fabricant dels quadres haurà de presentar certificats garantint la validesa i compliment 
del material front a les peticions elèctriques de curt circuit, escalfament, propietats 
dielèctriques, selectivitats, etc. 
 
Fabricants 
El fabricant subministrador dels quadres serà una firma de primera qualitat de tipus 
MERLIN GERIN o equivalent en preu i qualitat. 
 
Material vari. 
Caixes de derivació 
Caixes metàl·liques 
Seran caixes d’acer, amb juntes de neoprè. 
La tapa vindrà cargolada amb cargols imperdibles i l’entrada serà per la part inferior i els 
laterals. La fixació es realitzarà amb orelleta (fixació normal). 
En el seu interior contindrà les bornes adequades per a cada cas, de material plàstic dur 
tipus cep marca WAGO o similar i anticissallant, muntades sobre perfil fixat al fons de la 
caixa mitjançant cargols que no travessaran la paret. 
El pas dels cables a les caixes de derivació es realitzarà a través de premsa-estopes de 
llautó cadmiat (IP65 mínim), adequats al tipus de cable o bé mitjançant tubs flexibles 
d’acer tipus interplast o similar i racords tipus JUDODIX o similar adequats en cada cas. 
Les caixes disposaran de dos cargols de posta a terra: un interior i un altre exterior d’acer 
inoxidable. 
Seran de marca CRADY o equivalents en preu i qualitat. 
 
Mecanismes 
Els mecanismes a encastar o de superfície seran marca LEGRAND sèrie Plexo 55 o de 
Simón, Ticino o equivalents en qualitat i preu, llurs colors de placa, marc i suplement es 
definiran per la Direcció Facultativa. 
Les caixes de mecanismes seran quadrades de tipus universal. 
Les bases de presa de corrent per a circuits de força seran de 2 pols més terra tipus 
Shucko. 
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Cables de Baixa Tensió 
Tots els cables de baixa tensió seran unipolars o multipolars de 0,6/1 kV, no propagadors 
de la flama, i baixa emissió de fums i halògens, tipus RDT 0,6/1 kV (Afumex). 
- Característiques del coure segons norma UNE 20003. 
- Formació del conductor de les interconnexions caixa-llumenera: CLASSE 5 segons 
norma UNE 21022. 
- Formació del conductor de les restants interconnexions: CLASSE 2 segons norma UNE 
21022. 
- Resistència del conductor segons norma UNE 21022. 
- Tensió nominal : 0,6/1 kV 
- Aïllant : Poliolefines que al cremar desprenen gasos de baixa corrossivitat i toxicitat, 
amb fums transparents. 
- Colors dels conductors aïllats segons UNE 21123 i UNE 21089. 
- Coberta : Termoplàstica color negre 
- Temperatura de servei màxima admissible : 90ºC 
- Temperatura de curt - circuit màxim : 250ºC 
- Característiques elèctriques i dimensionals similars a les del XLPE segons UNE 21123 i 
21145. 
- No propagador de la flama segons UNE 20432-1 (IEC.332-1) 
- No propagador de l'incendi segons IEEE 383-74, UNE 20432-3, UNE 20427. 
- Emissió de fums opacs: 3M cube test, segons IEC-1034-1/2, UNE 21172-1/2, RATP-K-
20. 
- Emissió de gasos tòxics: IT < 2 segons UNE 20454, NES-713, IEC 21174, RATP-K-20 
- Lliure de gasos halògens, (<0,5 %): Segons UNE 21147-1, IEC 754-1. 
- Temperatura de treball: De -25º a 90ºC 
- Les seccions de coure seran les indicades als plànols, esquemes i amidaments. 
 
No s'admetran entroncaments en les safates, Quadres, Subquadres i Cofrets, s'instal·laran 
elements de senyalització i identificació que seran definits per la Direcció Facultativa. 
 
Protecció Passiva 
L’objecte d’aquesta especificació es definir els criteris i abast que deu tenir el sistema de 
protecció passiva dels conductes per a cables elèctrics. 
 
Abast del subministrament i dels serveis 
El Contractista subministrarà la instal·lació corresponent a la Protecció Passiva dels 
Conductes per als cables elèctrics, d’acord amb els requisits d’aquest plec. 
El subministrament i muntatge d’aquest sistema de protecció passiva dels cables elèctrics 
està inclosa en el subministrament i muntatge dels propis cables elèctrics, per el que el 
seu abonament està proporcionalment inclòs en el preu dels cables elèctrics. 
L’abast del subministrament serà el següent: 
Segellat d’entrades a quadres elèctrics una vegada connectats i provats tots els circuits 
elèctrics, amb panells de protecció contra el foc i revestiment amb resines retardadores 
termoplàstiques amb pigments. 
Segellat de penetracions en eixides i el pas d’aquests d’un recinte a altre així com 
recobriment de cables elèctrics per la part inferior i superior al segellat, en una longitud 
mínima d’1 metre. 
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Segellat de les sortides de cables de les sales elèctriques i pas d’uns locals a altres 
recobrint els cables elèctrics per la part interior i exterior la sala elèctrica en una longitud 
mínima d’1 metre. 
Les safates en el seu recorregut horitzontal tindran tallafocs d’1 metre mínim de longitud 
cada 20 metres mínim. 
Resistència al foc segellats o tallafocs 
La resistència al foc d’aquest tallafocs o segellats haurà de ser 90 minuts com a mínim. 
Normativa aplicables 
El sistema de protecció passiva complirà amb els assaigs que especifiquen les NORMES: 
UNE 23.802 
DIN 4.102 
ISO R-834 
 
Canalitzacions 
L’objecte del present apartat es la descripció tècnica de les canalitzacions projectades per 
a l’estesa i instal·lació de cables, tant d’energia i control com de comunicacions. 
 
Tipus de canalitzacions 
En tots els tipus de canalitzacions a executar, s’acomplirà l’especificat al REBT en 
referència a la instal·lació de diferents tipus de circuits per l’interior d’una mateixa 
canalització. Així, no es podran instal·lar junts conductors corresponents a enllumenat 
d’emergència, serè a 220 V, normal a 220V, normal a 380V). 
 
Es distingeixen els següents tipus de canalitzacions per a cables: 
Canalitzacions verticals registrables: 
El pas de cables entre sostres i terres es realitzarà mitjançant canalitzacions verticals 
practicades en parets i registrables mitjançant el desmuntatge de xapes metàl·liques 
fixades per cargols. 
Canalitzacions formada per safata metàl·lica. S’instal·laran en sostres i en les 
canalitzacions d’obra i verticals registrables. 
Tubs d’acer rígids i flexibles. 
 
Distribució de canalitzacions 
En base als tipus de canalitzacions descrites, la xarxa de canalitzacions de cables s’ha 
projectat tal com es descriu. 
El criteri seguit és el de passar els cables de la instal·lació nova tot el que es pugui per les 
safates existents; en els trams on aquesta no ho permet i especialment en el compartiment 
dels circuits crítics i no crítics a 220 V degut a la saturació de cables, es muntarà una 
safata metàl·lica en paral·lel per als cables dels circuits citats de la instal·lació nova, el 
traçat de la qual es farà per el sostre de forma similar a l’actual. 
Aquesta circumstància es dóna bàsicament, excepte en un cas, a totes les sortides de les 
cambres de B.T. on quasi bé sempre els cables tenen un mateix pas de sortida. 
En el moment que la safata nova finalitza, els cables que porta es traslladaran al 
compartiment adequat de la safata existent i seguiran el seu recorregut per la mateixa. 
Altres circuits nous d’emergència es passaran des de la seva sortida del QGBT, en tot el 
seu recorregut, per el compartiment adient. 
A partir de la safata, la sortida de les línies es farà per la part de sota a la paret lateral, 
segons convingui, mitjançant tub metàl·lic flexible proveït de racord que s’utilitzarà 
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només en aquests punts o bé, en general, en trams curts on la instal·lació presenti canvis 
de direcció. La resta de la instal·lació es realitzarà sota canonada metàl·lica rígida. 
El traçat i mides de les safates es pot veure als plànols 
 
Característiques tècniques dels materials 
Safates metàl·liques 
Les safates seran d'acer laminat en fred, galvanitzades i acabat exterior en resina epoxy-
poliester, color a definir per Direcció Facultativa. Els separadors es soldaran abans del 
galvanitzat. La llargada de cada tira serà de 2,5 m i el gruix de 1,2 mm. 
Els conductors mantindran el seu número i secció, indicats en els esquemes, en tot el seu 
recorregut. 
Les derivacions es realitzen en caixes de fosa d'alumini destinades a aquesta funció, amb 
dimensions i borns de la capacitat adequada. En les caixes només hi entren els conductors 
d'un sol circuit; s'utilitza una caixa de derivació per cada circuit. 
Les caixes porten grafiada la denominació del circuit que s'hi deriva. 
Les safates per a cables d’energia existents tenen la següent compartimentació. 

Compartiment 1 - Conductors de comunicació, dimensions de la secció 50 x 80 
mm 
Compartiment 2 - Conductors d'enllumenat d’emergència, dimensions de la 
secció: 50 x 80 mm. 
Compartiment 3 - Espai buit per separar els circuits d’emergència dels altres 
circuits; dimensions de la secció: 50 x 80 mm 
Compartiment 4 - Conductors d’enllumenat de serè; dimensions de la secció: 50 x 
80 mm. 
Compartiment 5 - Conductors d’enllumenat i força normal, circuits crítics i no 
crítics; dimensions de la secció: 150 x 80 mm 
Compartiment 6 - Conductors de bombes i ventiladors a 380 V; dimensions de la 
secció 50 x 80 mm. 
 

Les safates per a cables d’energia que es muntaran noves seran de 100 x 80 mm sense 
separador i de 150 x 80 mm amb separador de tal manera que: 

Compartiment 1: Conductors d’enllumenat i força circuits crítics i no crítics a 220 
V, 50 tlz dimensions secció 100 x 80 mm 

Compartiment 2: Força a 380 V; dimensions secció 50 x 80 mm 
 
Tubs d’acer rígid galvanitzat 
Els tubs d'acer estan fabricats a partir de banda d'acer laminada en fred, recuit qualitat 
ST-35 i soldat amb tolerància segons Norma DIN 1.629. 
Són galvanitzats en calent per immersió, tant exterior com interiorment, amb un gruix no 
inferior a les 20 micres. 
Fabricats dimensionalment conforme la Norma DIN 49.020, i roscats conforme la Norma 
DIN 40.430. Les rosques es protegeixen mitjançant pintura tipus "Frigalvan". 
Tenen un grau de protecció 9 segons la Norma UNE 20.324. 
La unió entre tubs serà roscada, mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que 
asseguren la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. No s’acceptaran 
unions endollades. 
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de corbatura per a cada classe de tub seran els que 
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s'indiquen en la Taula VI de la instrucció MI BT 019 del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió". 
Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats, s'empraran útils apropiats al diàmetre dels 
tubs. 
 
Tub d’acer flexible 
Per a determinades aplicacions (connexions a extrems de lluminàries, etc.), es podrà 
utilitzar tub metàl·lic flexible amb flexe d’acer qualitat SM, segons DIN 7629 enrotllat en 
hèlix i funda de PVC flexible. 
 
Xarxes de Posta a Terra 
Estacions 
Existeix una instal·lació de terra de baixa tensió que té l’origen en el Q.G.B.T., en una 
barra general; a aquesta barra general caldrà connectar el cable de protecció que formarà 
part de cada circuit nou que surti del Q.G.B.T. 
Les xarxes de terra de l’estació, estan compostes per tres pous de terra que formen els 
elèctrodes de P. a T. De protecció, de servei i de Baixa Tensió; aquests elèctrodes 
s'interconnecten mitjançant caixes de seccionament que permeten la desconnexió 
temporal dels elèctrodes per realitzar les mesures corresponents. 
Aquests pous hauran d’assegurar un valor de resistència inferior a 10 . 
Cada conjunt així format, s'interconnecta també amb la seva caixa de seccionament 
corresponent mitjançant cable de coure unipolar de 150 mm² 0,6/1 kV del mateix tipus 
que els emprats a les instal·lacions de Baixa Tensió. 
Els conductors de P. a T. de protecció de masses, embolcalls i canalitzacions de les sales 
de M.T. i B.T. són de cable de coure nu de 1 x 95 mm² de secció, formant bucle i es 
connecten mitjançant peces de connexió adients a tots els elements metàl·lics existents en 
els recintes de M.T. i de B.T.; es tindrà cura de no connectar les canalitzacions que surten 
fora d'aquests dos recintes a aquests conductors. 
 
Dispositius llunyans 
En els túnels, a distàncies significatives dels elèctrodes de P. a T. de les Estacions, s'hi 
troben pous d'esgotament i pous de ventilació; per aquests dispositius es realitzarà una 
xarxa de terres local. 
La xarxa de terres de cada dispositiu llunyà o conjunt de dispositius llunyans en un 
mateix recinte està formada per un pou de terra. El pou de terra estarà format per pericó, 
tapa registrable, bastiment i un mínim de 3 perforacions d’una profunditat de 2 metres per 
a allotjar 2 elèctrodes d’acer couritzat de 2000 mm de longitud i 20 mm de diàmetre, 30 
kg de sals minerals i drenatge, cable i platina de connexió de coure de 150 mm² i ànode 
de sacrifici d’alumini-magnesi d’un metre de longitud, extraible, conjunt que constitueix 
l’elèctrode de protecció de baixa tensió; aquest elèctrode es connecta a la seva caixa de 
seccionament mitjançant cable de coure unipolar de 1 x 95 mm² amb aïllament 0,6/1 kV, 
del mateix tipus que els emprats a les instal·lacions de Baixa Tensió. 
Els conductors de P. a T. de protecció, són de cable de coure nu de 1 x 50 mm² de secció, 
formant bucle i es connecten mitjançant peces de connexió adients a tots els elements 
metàl·lics existents, així com als borns de terra de tots els dispositius elèctrics. 
Per assegurar el perfecte funcionament de les proteccions per corrents de defecte, s'han de 
realitzar les proves necessàries i adients. 
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10.1.6. Condicions d’instal·lació dels materials. 

10.1.6.1. Objecte 

Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents 
materials emprats en les instal·lacions d’aquest projecte. 
 

10.1.6.2. Condicions generals a tots els materials 

No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als 
elements d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, 
amb motiu de totes les operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i 
la descàrrega dels materials i equips. 
El connexionat, fixació, muntatge i material auxiliar necessari de tots els equips i 
elements de les instal·lacions estan inclosos en els preus, tant si ho diu explícitament com 
si no, i per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls 
i puntes de cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se 
inclòs en els preus unitaris establerts al quadre de preus. 
Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la 
instal·lació, sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent. 
Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, tal 
com càmeres de TVCC, monitors, altaveus, pannells d’informació al passatge i qualsevol 
altre en general, necessaris per a la realització de les instal·lacions d’aquest projecte, 
sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent. 
 

10.1.7. Condicions a les instal·lacions de baixa tensió. 

10.1.7.1. Muntatge 

S’exposen a continuació els criteris d’índole particular que s’hauran de respectar per al 
muntatge de la instal·lació elèctrica. 
 
Muntatge de quadres 
Els Quadres generals de baixa tensió inclouran la col·locació de l’embarrat de P.a.T. de 
consums d’un dispositiu de vigilància de l’aïllament de la instal·lació, mitjançant 
transformador toroidal, relé diferencial i bloc de borns per a futura telesenyalització, 
sense que això sigui objecte d’abonament independent. 
Les connexions realitzades en els quadre mantindran el mateix esquema físic de fases. 
Mentre no s’indiqui el contrari per la Direcció d’Obra, la seqüència de fases en tot el 
sistema serà R-S-T amb la fase S en el centre i la fase R a la esquerra, en la part superior 
o al front mirant als equips des del costat d’operació. 
Els quadres o caixes individuals subministrades per separat es muntaran sobre la paret 
amb els sopors o farratges oportuns fabricats en camp per al Contractista Elèctric, quant 
correspongui. 
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Muntatge de cables, tubs, safates, etc. 
- Tots els cables emprats a les instal·lacions seran del tipus RDT o RDT-k (classe 2 o 
classe 5) sense que allò suposi cap variació en el preu de la partida, element simple o 
compost de què formi part, i per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
- Els cables seran complets en una sola longitud des de una punta a l’altra sempre que 
sigui possible. En cas contrari es procedirà a l’empiulament dels mateixos per mitjà dels 
accessoris adequats i aprovació pertinent de la Direcció Facultativa. 
Els cables portaran coberta aïllant tipus AFUMEX, sense variació del preu contractat. 
Els cables subterranis s’identificaran per bandes metàl·liques resistents a la corrosió amb 
el nombre del cable estampat. Aquestes bandes s’executaran al cable a intervals màxims 
de 8m i a 50mm de les entrades i sortides dels blocs de formigó prefabricats o tubs i en 
cada empiulament (si fora necessari i hagués estat prèviament aprovat per la Direcció 
d’Obra). 
Totes les tirades de cables es mesuraran acuradament i els cables es tallaran a les 
longituds requerides, deixant marge suficient en els extrems per a connectar-los als 
terminals dels equips. 
Les diverses longituds de cables que es tallin de les bobines es seleccionaran 
convenientment a fi d’evitar, en el possible, deixalles indegudes. 
El recorregut dels cables es farà de manera que eviti el paral·lelisme amb canonades 
calentes. Es mantindrà una distància acceptable (preferiblement superior a 30cm) entre 
canonades calentes i cables. 
Els cables de megafonia es disposaran d’igual manera que el citat anteriorment. 
S’utilitzaran lubricants adequats que facilitin l’estesa dels cables, però no es permetrà l’ús 
de substàncies que poden danyar a la coberta exterior. 
Durant el període de construcció, tots els extrems de conduccions que hagin de quedar 
oberts temporalment es taponaran contra l’entrada de pols i humitat. 
Els cables que entrin o surtin dels quadres de BT ho faran mitjançant premsaestopes 
(sempre que sigui possible) a fi de mantenir l’estanqueïtat del conjunt. 
Els cables que entrin en equips que puguin ser desmuntables aniran protegits en els seus 
extrems amb tub flexible d’acer protegit exteriorment amb PVC i roscats al tub i a la 
caixa de bornes amb maneguets apropiats. 
Les entrades de cables a les caixes es preveuran, si es possible, per la part inferior de les 
mateixes i es realitzarà una baga amb el cable, si el diàmetre d’aquest ho permet. 
Els cables es connectaran als equips mitjançant accessoris i terminals del tipus de 
compressió i preaïllats, utilitzant l’eina adequada. 
- El preu dels cables inclou una senyalització permanent que identifiqui els circuits dins 
de la canalització a cada derivació i un mínim de 10 m entre identificadors del mateix 
circuit. 
- Quan s’hagi de connectar premsaestopes, tubs o accessoris a entrades roscades de 
diferent tipus de rosca, s’instal·laran reductors adequats. 
- Les caixes de derivació inclouran els elements d’identificació de circuit i de borns de 
connexió. A més, les caixes corresponents a circuits de serè inclouran una senyalització 
mitjançant uns lletra “S” adhesiva de color negre. Tot això està inclòs al preu de la 
partida i, per tant no serà objecte d’abonament independent. 
A ambdós costats de les caixes d’unió o en els empalmes (si fora absolutament necessari 
o aprovat per la Direcció d’Obra) els cables es deixaran el suficientment llargs per a que 
es permeti la reparació de l’empalmament en cas de falla. (Mínima longitud en excés de 
UN metre per a BT). 
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Una vegada instal·lats els cables i acabats els assaigs en ells, es segellaran amb pasta 
adequada totes les boques dels tubs i conductes que quedin sobre el nivell del terra. 
En l’estesa es tindrà cura del radis de curvatura dels cables, tenint present el no forçar-los. 
El Contractista elèctric efectuarà les modificacions necessàries en el recorregut 
(ampliació de forats, eliminació d’obstacles, etc.), per a respectar aquests radis de 
curvatura. 
Les grapes de subjecció dels cables que les requereixin, s’espaiaran de forma que no es 
produeixi flexió en el cable. 
Les safates de cables es suportaran cada 1,5 m o menys en estesa horitzontal (segons el 
espessor de xapa, alçada d’ala i van de suport, es determinarà la càrrega uniforme que 
suporten de manera que sigui adequada al pes dels cables que transporten) i els seus 
recorregut s’escolliran de manera que s’eviti la possibilitat de danys mecànics. 
Els suports seran fabricats per el Contractista Elèctric i seran galvanitzats per immersió 
en calent, després de fabricar-los. 
Es preveurà en les safates espai suficient de reserva per a l’addicció d’un 20% de cables. 
- No es permetran per cap motiu la unió de safates, ni la fixació de les mateixes als seus 
suports, per soldadura. En ambdós casos es farà mitjançant peces d’unió adequades i 
cargolaria cadmiada. Aquesta norma s’aplicarà igualment a tots els elements galvanitzats 
o amb tractament superficial que es destrueixi per escalfament. 
No hi haurà més de dos capes de cables de força en la mateixa safata. 
Els cables s’amarraran a les safates a intervals raonables amb cèrcols de poliamida. 
Els cables es disposaran de manera que es redueixin al mínim els encreuaments. 
Cada cable aeri s’identificarà mitjançant bandes de metall, resistent a la corrosió, amb el 
número del cable estampat. Aquestes es posaran en els cables sempre que aquests entrin o 
surtin de safates o escaletes i a intervals de 8m com a màxim. 
Les xemeneies per als passos de cables es segellaran en cada planta (una vegada passat 
aquests i abans de que entrin en operativitat) amb barreres tallafocs resistents a l’incendi 
més de 1’5h. 
En els passos d’una zona a un altre (recintes) es segellaran als passos amb tallafocs 
idèntics als anteriors. 
La distància entre suports de tubs i cables no serà superior a 600 mm en trams 
horitzontals i de 1200 mm en trams verticals per a cables i de 2000 mm per a tubs. 
- Les instal·lacions d’enllumenat en recintes on les lluminàries estan adossades i no es 
consideri “no estètic” la utilització de tub vist, el mateix serà d’acer tipus Pg. 
Els tubs es torçaran en fred per qualsevol procediment que no redueixi la seva secció 
efectiva. 
Tots els tubs, durant la seva instal·lació, es protegiran adequadament en les dues boques 
per a impedir que entri en el seu interior formigó o similar. 
Abans de procedir a l’estesa del cable, es revisarà el tub interiorment. 
- El radi de curvatura mínima serà com segueix: 
Tub 9 mm _ nominal 90 mm 
Tub 11 mm _ nominal 110 mm 
Tub13 mm _ nominal 120 mm 
Tub 16 mm _ nominal 135 mm 
Tub 21 mm _ nominal 170 mm 
Tub 29 mm _ nominal 200 mm 
Tub 36 mm _ nominal 250 mm 
Tub 48 mm _ nominal 300 mm 
Els tubs es fixaran a les caixes i equips mitjançant de connexions roscades. 
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10.1.8. Legalització de les instal·lacions. 

El Contractista farà els Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les 
instal·lacions objecte del Contracte. 
Aquests Projectes seran signats per un facultatiu adequat del Contractista, el qual 
s'encarregarà també de la seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i 
tramitació són per compte del Contractista, ja que el seu cost està inclòs en el conjunt 
d'unitats d'obra. 
 

10.1.9. Amidament i abonament. 

Els materials que formen part dels instal·lacions elèctriques i d’enllumenat, es mesuraran 
i abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. El preu d’abonament 
inclou totes les operacions d’adquisició i transport de les materials fins a peu d’obra, així 
com la part proporcional d’accessoris de fixació i muntatge, fins a formar una unitat 
completa. 
Els preus de les instal·lacions inclouen la posada en funcionament, proves per complir els 
reglaments i legalització, inclòs els tràmits, projecte, honoraris etc. necessaris. 
Tots els elements metàl·lics inclouen el seu preu la p.p. d’instal·lació necessària de 
posada a terra. 
 

10.1.10. Partida alçada de cobrament íntegre per a la legalització de les 
instal·lacions. 

La partida alçada d’abonament íntegre per a la legalització d’administrativa i tècnica de la 
modificació de la instal·lació de baixa Tensió d’estació, és prevista per l’abonament a 
l’empresa Fecsa-Endesa, gestora de la xarxa de baixa tensió l’import corresponent per la 
indemnització per modificació de la xarxa. Inclou l’elaboració del projecte classe C, visat 
i taxes corresponents, tot segons instruccions de la direcció facultativa i la normativa 
vigent. L’import a abonar serà el que es determini entre les gestores i GISA essent abonat 
directament pel contractista de l’obra a les gestores municipals. 
 
Criteris generals: 
El pagament dels imports de les factures generades, es justificarà amb l’autorització 
prèvia al abonament per la Direcció d’Obra i el corresponent rebut visat per la Direcció 
d’Obra. 
L’import a certificar es calcularà amb l’import de les factures abonades, exclòs l’IVA. 
Aquest import es considerarà com a preu d’execució material. 

10.2. Sistema de ventilació. 

10.2.1. Introducció. 

En aquest apartat es recullen les funcionalitats i requisits tècnics per al disseny, 
fabricació, transport, muntatge, assaig i posta en marxa dels ventiladors afectats i de nou 
muntatge. 
La tipologia, característiques i localització d’aquests ventiladors serà segons s’indiquen a 
l’annex i als plànols corresponents. 
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10.2.2. Abast 

Totes les instal·lacions definides en el present Plec es lliuraran completes, muntades i 
posades en servei, juntament amb els equips, documentació i serveis que s’indiquen a 
continuació. 
Cada instal·lació de ventilador comprendrà de manera genèrica i no limitadora els 
següents equips: 
- sistema d’escomesa, força motriu, protecció, control, senyalització i comandament; 
- quadre elèctric de maniobra; 
- cablejat de tota la instal·lació; 
- sistema complet de seguretat i emergència; 
- sistema de seguretat anti-incendis; 
- pannell de senyalització i comandament addicional per al control a distancia; 
- sistema de control i diagnòstic d’avaries implementat sobre el PLC de control de la 
instal·lació; 
- instal·lació i els seus components; 
- documentació tal com s’indica en aquest plec; 
 

10.2.3. Normativa 

Els ventiladors compliran les següents normes: 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Decret 2413/1973 del 20 de setembre 

BOE núm. 242 del 9.10.73) i Instruccions Complementàries i Modificacions del 
19 de desembre de 1977, ordre 2423 i posteriors i Fulls d’Interpretació. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre del 20 de maig de 1952 i 
modificacions posteriors. 

- Reial Decret 444/1994, 11 de març, pel que s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions.” BOE nº 78, d’1 d’abril de 
1994. 

- UNE 20109-73: Aparells elèctrics per baixa tensió. 
- UNE 20119: Auxiliars de control: prescripcions generals i contactors. 
- UNE 20098: Conjunts d’aparells de baixa tensió muntats a fàbrica. 
- UNE 20432 i UNE 20427: Assaigs de no propagació de incendis, corresponent a 

IEC-332.1. 
- Compatibilitat electromagnètica (EMC) : Normes EN 50081 i EN 50082, i els 

“nivells resolencials” descrits a la EN 90081-1. 
- IEC 801: Resistència a las pertorbacions por descarregues electrostàtiques i pels 

camps de radiació electromagnètica. 
- El PLC haurà de complir la norma IEC resultant de la comissió 65. 

 

10.2.4. Legalitzacions i revisions en el període de garantia. 

L’empresa que realitzi la instal·lació dels ventiladors serà l’encarregada d’efectuar la 
seva legalització davant l’autoritat pertinent, així com les revisions després de la posada 
en servei, dins del període de garantia de l’aparell. 
L’empresa instal·ladora resoldrà al seu càrrec els inconvenients trobat en la Inspecció 
Reglamentària de legalització i posada en servei de l’aparell per part de l’entitat 
d’inspecció i proves. 
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10.2.5. Amidament i abonament. 

Els preus de les instal·lacions inclouen la posada en funcionament, proves per complir els 
reglaments i legalització, inclòs els tràmits, projecte, honoraris etc. necessaris. 
Tots els elements metàl·lics inclouen el seu preu la p.p. d’instal·lació necessària de 
posada a terra. 

11.  TELECOMANDAMENT I CONTROL 
CENTRALITZAT DELS VENTILADORS, CAMARES DE 
VIGILANCIA, ELEMENTS D'EMERGÉNCIA I B.T 

11.1. Objecte. 

Es necessari dotar ascensors, escales mecàniques i B.T. dels elements necessaris per 
poder reunir tota la informació en un concentrador de xarxa local existent a cada estació i 
d'aquest enviar-la al CCM existent a les oficines de Sagrera ubicades al carrer Josep 
Estivill, núm. 47 de la ciutat de Barcelona per poder ésser telecontrolats. 
 

11.2. Descripció de la instal·lació existent. 

sistema de control centralitzat que permet la gestió des del lloc central de les 
instal·lacions fixes. 
 
El sistema està format per: 
- Lloc central de control 
- Concentrador d'estació 
- Quadres de maniobra dels equips elèctrics 
- Sistema de comunicacions 
 
- Concentrador de xarxa local 
Per poder telecomandar totes les instal·lacions (ventilació del túnel, càmeres de 
vigilància, aparells de presa de dades i quadre general de distribució en baixa tensió) s’ha 
col·locat a la cambra de comunicacions local a la zona del projecte en connexió amb tots 
els equips esmentats. 
Del concentrador de xarxa local surt un bus de comunicacions, el qual uneix tots els 
ventiladors, sistemes de vigiància i control. Aquest bus és format per un cable de vuit 
parells apantallats. 
El concentrador recull tots el canvis existents a l'estació i els envia al lloc central. De la 
mateixa manera, recull les ordres del lloc central i les transmet als equips corresponents. 
 
- Mòdul d'operador local 
La connexió física d'informació es realitza entre l'ordinador local i el central, sent la 
comunicació amb l’ordinador local mitjançant la xarxa d'àrea local o LAN. 
Des de l'operador local es pot tenir comandament i comprovacions dels elements i equips 
de l'estació. 
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11.3. Descripció de la instal·lació a realitzar. 

Instal·lació del bus de dades 
Instal·lació de l’autòmat en l’armari de maniobra 
Modificacions en el software del Concentrador de Xarxa Local (CXL) i del Lloc Central 
 
- Bus de dades 
En cada estació s’ha realitzat la instal·lació d'un bus de dades per a la connexió dels 
diferents quadres de maniobra. 
El cable utilitzat pel bus de dades és de 8 parells amb apantallament individual de parell i 
general. 
La norma fonamental en l'estesa del bus de dades és la unió seqüencial dels diferents 
equips que deuen anar connectats, considerant-se el sistema de transmissió existent en la 
cambra de comunicacions com un element més del bus 
En el Concentrador de Xarxa Local (CXL) es poden connectar fins a dos bussos de 
telecontrol, estructurats en semibussos: 
bus no amplificat (consta de semibús no amplificat costat A i semibús amplificat costat 
B). En una configuració complerta es cablegen els quatre semi-bussos. Determinades 
estacions disposen de configuració complerta i en altres només existeix una configuració 
parcial, amb els semi-bussos que hagin calgut . Per poder connectar equips en el bus 
amplificat cal que el CXL porti un conversor RS-485 amb aïllament galvànic. 
Es podrà recuperar cable des de els dispositius col·laterals en el bus, però quan calgui es 
realitzarà l’estesa d’un cable nou. Quan la disposició física del cablejat o el nombre total 
de dispositius connectats així ho aconselli, els nous dispositius es podran connectar al bus 
amplificat. Quan s’hagi de realitzar la connexió en el bus amplificat, el CXL haurà de 
disposar del corresponent conversor RS-485 amb aïllament galvànic. Cas de no existir 
s’instal·larà un de nou en el CXL. 
Cal actualitzar el software del Lloc Central. Això inclou la definició de punts, 
actualització de pantalles, revisió de bases de dades, revisió d’scripts, etc., per a 
implementar el 100% de funcionalitat de cada ventilador en el telecomandament. Les 
tasques a realitzar inclouran tot allò que sigui necessari per compatibilitzar el 100% de la 
funcionalitat 
 
- Instal·lació del bus d’estació 
L'estesa del bus es realitzarà de forma que causi el menor impacte estètic. 
La instal·lació del bus de dades pot ser realitzada de les següents maneres: 
- En safata 
- En tub metàl·lic 
- Grapat en sostre sobre "lames" 
En alguns casos deurà realitzar-se forats a la llosa pel pas del bus d'un nivell a un altre pel 
sostre del túnel. Aquests treballs es consideren com a part de la instal·lació i estan 
valorats de forma proporcional en la mateixa. 
 
- Instal·lació en túnel 
La instal·lació en el túnel del cable de 8 parells serà amb algun d'aquest sistemes: 
- Grapat a túnel directament 
- Per fiador 
- Per perxes 
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La instal·lació serà nocturna i abans d'iniciar el servei, el pilot homologat deurà repassar 
la totalitat dels trams modificats durant la jornada a fi de garantir que estigui preservada 
la zona de gàlib del tunel. 
 
- Característiques del cable 
Els cables de dades utilitzats en el cablejat de l'estació són de parells amb apantallat 
individual per parell i apantallat general, optimitzats per la norma EIA rs485, amb 
capacitat de transmissió fins 16 Mbit/s. 
 
Els formats de cable utilitzats seran: 
- De 8 parells ..............................................DATAJAMAK-HF 8 x (2+1) x 0,24 mm² 
- De 4 parells ..............................................DATAJAMAK-HF 4 x (2+1) x 0,24 mm² 
 
Les característiques d'aquests cables són: 
- Parells trenats formats per dos conductors flexibles i aïllats, de coure estanyat de 0,24 
mm² de secció format per 7 fils de 0,20 mm de diàmetre, i un tercer conductor nu de la 
mateixa secció com a referència i que proporciona continuïtat a l’ apantallament 
individual de cada parell de alumini- poliester. 
- Aïllament de polietilè aplicat per extrusió de gruix nominal 0,33 mm. 
- Colors dels conductors: 
. Conductor 1 del parell ............................................................................... blanc 
. Conductor 2 del parell ..............................................................................taronja 
El color exterior dels cables no altera el preu contractat. 
Els cables portaran coberta aïllant tipus AFUMEX, sense variació del preu contractat. 
- Els parells apantallats estan embolicats amb una cinta de plàstic aïllant enganxada 
numerada cada 20 mm que permeten la identificació dels parells. 
- Cinta de poliester aïllant embolicant la totalitat de parells que formen el cable. 
- Pantalla general formada per una cinta d'alumini poliester, amb un cable de continuïtat 
de coure estanyat nu de 0,24 mm² format per 7 fils de 0,20 mm de diàmetre. 
- Coberta exterior FRNC aplicada per extrusió de color gris retardadora de la flama 
(segons norma UNE 20432-1 / IEC 332-1) i lliure d'halògens. 
- El marge de temperatures és de -30 a +70°C. 
 
- Característiques elèctriques 
Totes elles a temperatura de 20ºC 
- Resistència de bucle màxima: 165 ohm/Km 
- Capacitat nominal: 52 nF/Km 
- Impedància nominal: 100 ohm 
- Tensió màxima: 75 V 
- Velocitat de propagació: 70 % de c 
- Capacitat respecte a malla: 1500 pF/Km 
- Atenuació:   4 dB/km a 10 KHz 

6 dB/km a 20 KHz 
12 dB/km a 128 KHz 
33 dB/km a 1 MHz 
95 dB/km a 10 MHz 
115 dB/km a 16 MHz 
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- Autòmat 
Els autòmats que permeten el telecontrol de les instal·lacions tindran les següents 
característiques bàsiques: 
- Equips de lògica programable del tipus modular, i de la mateixa família per als 
terminals esclaus d'equip i per al mestre, realitzant totes les configuracions amb un únic 
model de placa d'entrades digitals i un únic model de placa de sortides digitals, els dos de 
24 volts de corrent continu. 
- Comunicacions amb suport físic segons norma EIA rs485 i flotants respecte a terra. El 
Protocol ha de ser subministrat de forma immediata pel fabricant a fi de poder incloure 
qualsevol equip específic d'altres fabricants en el bus local. 
- Autòmat completament modular, format per els següents mòduls bàsics: 
. Mòdul de font d'alimentació que subministra totes les alimentacions necessàries pel 
funcionament de tots els mòduls. 
. Mòdul de CPU, amb emmagatzematge del programa en EEPROM. La bateria de 
manteniment no es farà servir, excepte en el CXL, i serà eliminada en la instal·lació 
definitiva. Tots els mòduls d'entrades i sortides tenen una tensió d'aïllament de 1500 
voltis eficaços entre els borns del connexionat i l'electrònica interna del mòdul. 
Mòdul d'entrades digitals, les característiques seran: 

- 16 senyals. 
- Optoaïllament del bus interior i les senyals de camp. 
- Nivell d'entrada típic de 24 volts de contínua. 
- Filtre passa-baix d'entrada amb un retard del senyal inferior a 20 milisegons. 
- Incorporar un indicador led per a cada senyal. 
- La connexió entre el cablejat de camp i l'electrònica del mòdul pròpia deurà 

realitzar-se mitjançant una regleta endollable, de forma que sigui fàcil la 
substitució del mòduls avariats. 

- reparats per a la col·locació del etiquetatge dels senyals. 
Mòduls de sortides digitals, les característiques seran: 

- 16 sortides. 
- Optoaïllament de bus interior i cablejat de camp. 
- Sortida de 24 volts/0.25 ampers mínims de contínua. 
- Incorporar un indicador led per a cada sortida. 
- La connexió entre el cablejat de camp i l'electrònica del mòdul pròpia deurà 

realitzar-se mitjançant una regleta endollable, de forma que sigui fàcil la 
substitució dels mòduls avariats. La regleta ha de ser igual que en els mòduls 
d'entrada. 

- Preparats per a la col·locació del etiquetatge de les sortides. 
-  

Mòdul per a connexió de dues sondes de temperatura del tipus Pa 100. 
Les comunicacions deuran complir les següent característiques: 

- Topologia de tipus bus, amb una cobertura sense repetidors superior a 1000 
metres. 

- Norma elèctrica de funcionament EIA rs-485. 
- Asíncrona 
- Velocitat seleccionable fins 19200 bits per segon. 
- Bit de paritat (protecció horitzontal) i codi d'integritat de la totalitat del missatge 

(protecció vertical). 
- Sistema complet de "time outs" per a cadascun dels diferents passos de la 

comunicació. Aquests valors deuen ser parametritzables. 
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- Implementació d'un protocol multipunt, amb un mestre i múltiples esclaus. Cada 
autòmat portarà una direcció de xarxa, la qual es posaran mitjançant 
microinterruptors o emmagatzemada en una memòria no volàtil. 

- En cas d'avaria d'un autòmat, aquest es despenjarà del bus i no afectarà a les 
comunicacions dels restants integrants de la xarxa. 

- Les rutines de comunicacions subministraran variables d'indicació de l'estat de 
l'enllaç al programa d'aplicació. 

- El fabricant deurà de subministrar la informació completa sobre: 
- Diagrama de temps dels senyals elèctriques del bus. 
- Missatges del protocol. 
- Temporitzacions del protocol. 

 
Característiques de l’autòmat 
Condicions de treball 
Temperatura de Funcionament: 0º a 60 ºC 
Temperatura de Emmagatzematge: -40º a 85º C 
Humitat Relativa: 5% a 95% (sense condensació) 
Vibració: 3.5 mm, 5-9 Hz: 1.0g 9-150 Hz 
Xoc: 15g para 11 mseg 
Unitat Central de Procés (CPU) 
Al exigir-se models de la mateixa gamma, la programació de qualsevol model és idèntica, 
amb lo qual es té la mateixa forma d'implementar l'aplicació lògica, la memorització del 
programa d'aplicació, la gestió de dades, el interfície amb els mòduls d'entrada/sortida 
(E/S), la gestió de comunicacions multidrop i els diagnòstics. 
 
El temps d'execució per a la CPU no serà superior a 1 mseg per cada 1000 instruccions 
booleanes. 
 
L'aplicació, dades, i configuració poden emmagatzemar-se en memòria EPROM o 
EEPROM a escollir per l'usuari en funció del tipus d'aplicació, i té que poder anar sense 
bateria de reserva. 
 
Les unitats de procés porten incorporades un sistema d'alarmes, per a rebre i processar les 
falles. Cobrirà els conceptes de: 

- Alarmes de configuració, estat de la CPU, memòria, comunicacions i manipulació 
inadequada del sistema. 

- Alarmes en els mòduls d'entrada/sortida. 
Aquestes informacions són accessibles tant per al programa d'aplicació de l'usuari com 
per les consoles de manteniment i programació dels equips, demanades en aquest 
projecte. 
 
Les alarmes es mantenen fins que es donin les instruccions concretes per al seu esborrat. 
El sistema té diferents nivells de seguretat, amb una contrasenya per a cadascun d'ells, 
amb els quals poder prevenir canvis no autoritzats en el contingut de l'aplicació de 
l'autòmat. 
 
Aquests nivells són accessibles mitjançant la consola de mà o l'ordinador portàtil amb el 
software de programació i de manteniment. 
 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
144 

Les característiques bàsiques dels dos models de autòmats a fer servir són: 
 

 
 

 
 
En cas que es vulgui fer servir autòmats no homologats, el costos de homologació en una 
laboratori oficial i qualsevol altre cost corren a càrrec del contractista. 
Eines de manteniment pels autòmats 
Les eines de manteniment es basaran en ordinadors amb sistema operatiu MS-DOS 
compatibles amb IBM PC carregats amb els programes adients per permetre: 
*Supervisió de l'aplicació carregada en l'autòmat en on-line i off-line. 
*Configuració de l'autòmat. 
*Desenvolupament de programes d'aplicació, amb els seus comentaris corresponents. 
*Arxiu de les aplicacions. 
Les característiques físiques de les consoles portàtils, que seran del tipus 'note-book', són 
descrites en el preucorresponen del pressupost. 
 
A més, existirà la possibilitat de fer servir consoles de mà que permetin la supervisió del 
autòmat on-line i configuració de l'autòmat en el camp. Aquestes consoles es connectaran 
al port sèrie rs485 de la CPU i no precisaran cap alimentació addicional. 
 
Els dos sistemes de programació tenen accés al programa d'aplicació, a la CPU, a la 
configuració, a tots els registres de l'autòmat, als diagnòstics i als bits de sistema. 
 
També permeten llegir, escriure i verificar el contingut de la memòria, ja sigui RAM, 
EPROM i EEPROM. 
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El llenguatge de programació per a la consola de mà serà en llista de instruccions, i per a 
les consoles portàtils demanteniment serà en diagrama de contactes (ladder). 
 
En la impressió des la documentació serà possible llistar el programa en diagrama de 
contactes i en llistad'instruccions. 
Els software de programació per a la consola portàtil té: 
•programació estructurada. 
•gestió de subrutines. 
•gestió de blocs de programa en llenguatge ladder i en C. 
•denominació i declaració de variables. 
•gestió de mòdem amb connexió automàtica per a telesupervisió d'una estació en cas 
necessari. 
•programació- i manteniment on-line i off-line. 
•password de seguretat. 
•gravació de programa, configuració i dades en RAM, EPROM i EEPROM. 
 
Normes d’homologació de l’autòmat 
Pels autòmats no homologats, les proves a fer seran, amb els paràmetres que indiqui el el 
centre de comandamentde Transit de Barcelona en el moment de fer-les, les següents: 
. Temperatura de funcionament 0º a 55º 
. Humitat de 5% a 95% sense condensació 
. IEC 68-2-6 
. IEC 68-2-27 
. IEC 529 
. EMC classe A, part 15, subpart J, de la Comunitat Europea 
. EC 5501 
. IEC 801-2 
. IEC 801-3 
. IEC 801-4 
. IEC 801-6 
. IEC 255-4 
. IEC 664 
. IEC 1000-4-11 
. Funcionament a 220 v + 70% (incloent trafo reductor) 
. Funcionament a 220 v - 20% 
. Reducció de tensió d'alimentació fins que l'equip es bloquegi i posterior restitució a 220 
volts, amb restabliment defuncionament. 
. Connexió i desconnexió d'alimentació de xarxa. La seqüència serà 5 segons amb 10 
cicles de connexiódesconnexió i altres 5 segons amb l'equip connectat. Això es repetirà 
durant 5 minuts. 
La certificació procedirà d'un laboratori oficial i és a càrrec del contractista. 

11.4. Amidament i abonament. 

Els materials que formen part del control d’instal·lacions fixes, es mesuraran i abonarà 
segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. El preu d’abonament inclou totes 
les operacions d’adquisició i transport dels materials fins a peu d’obra, així com la part 
proporcional d’accessoris de fixació i muntatge, fins a formar una unitat completa amb 
assaigs realitzats i documentació tècnica oficial lliurada. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
146 

 
Els preus de les instal·lacions inclouen la posada en funcionament, proves per complir els 
reglaments i legalització, inclòs els tràmits, projecte, honoraris etc. necessaris. 
 
Tots els elements metàl·lics inclouen el seu preu la p.p. d’instal·lació necessària de 
posada a terra. 

12. MATERIALS PER A FERMS. 

12.1. Materials. 

 

12.1.1. Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542 de l’Ordre FOM 891/2004. 
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. 
 

12.1.1.1. Lligant hidrocarbonat. 

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% 
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- 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 
 

12.1.1.2. 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 per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria 
del trànsit. 

12.1.1.3. 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, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de trànsit T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
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. 

12.1.1.4. Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas 
la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
Tamís UNE % Passa 
 

  
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

12.1.1.5. Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 
complementaris: 
No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
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En les mescles bituminoses M-10, la dotació mitja de la mescla serà 60 kg/m2. 

12.2. Unitats d’obra, proces d’execució i control 

12.2.1. 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. 
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: 
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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. 
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.  
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. 
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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%). 
 
c) 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. 
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- 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: 
- 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: 
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- 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: 
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. 
- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si 
l’assaig és tan sols en sec) 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
Objectiu Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles 
bituminoses i la seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció 
indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció 
indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, 
amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics 
de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest 
assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla 
col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície 
regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan 
solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat 
a continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en 
humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis 
no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys  en un (1) 
de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es 
considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
Resistència en sec 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 
ºC), per la qual cosahauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps 
mínim de quatre hores (4 h). 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la 
NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 
mm/min). Quan no es disposi de càmera termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre 
les mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer 
més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es 
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realitza l’assaig. La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències 
obtingudes en l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, 
mitjançant la següent expressió: 
 

 
 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre 
hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). 
Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de 
cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i 
no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. 
El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 
temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus 
Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla 
utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 
Resultats 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
Rt(S) = Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 
obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels 
valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la 
següent expressió: 
 
ICt = [Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
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 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 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; 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 Referent a 
la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: La resistència mitjana a tracció 
indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) 
variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
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Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser 
superiors o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt _ 75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors 
de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat Si concurreixen simultàniament algunes 
de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització econòmica corresponent a 
la suma de les penalitzacions concurrents. 
En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot 
i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà 
d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
 
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. 
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. 
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13. MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I 
ABALISAMENT. 

13.1. Marques vials. 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més 
a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
a.- Pintura acrílica autorreticulable, de color blanc en tots els símbols i inscripcions 
(apartat de “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres marques”). 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
b.- Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 
mateixa es realitzarà per polvorització. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat 
equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu).  
 
Autorització d’ús. 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 
dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a 
la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la 
Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en 
calent o plàstics d’aplicació en fred. 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent 
(1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” 
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envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” 
representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 

 
 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels 
seus envasos per a preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament.  
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles 
A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar 
al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg 
cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
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Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs 
als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un 
envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El 
material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en 
fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 
kg). 
 
Assaigs d’identificació. 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins 
de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 

 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de 
la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d’identificació. 
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Informe del laboratori. 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig. 
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
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- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
Etiquetat dels envasos. 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-
ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
Condicions d’acceptació d’ús. 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 

13.2. Senyalització vertical. 

13.2.1.  Senyalització vertical de codi. 

S’entén per senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
Advertència de perill (tipus P) 
Reglamentació (tipus R) 
Indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
Per totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de trànsit, fletxes i cartells, inclòs els de dimensions 
més grans constituïts per lamel·less, serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, 
amb un gruix per cada cara de més de 18 _m (dos-cents cinquantasis grams per metre 
quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la 
norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les 
lamel·les a 1,2 mm. Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades 
amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, 
donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els 
factors de lluminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de 
retrorreflectància marcat al projecte: 
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Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
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El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd_lx-1_m-2 per a tots els colors, 
tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo 
per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A. 
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Admissió d’ús de senyals i pannells. 
Els senyals i pannells proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell 
de qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els 
que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un 
Laboratori Acreditat als següents assaigs: 

 

 
 

 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
Assaigs i resultats exigibles. 
Les provetes a assajar seran de més d’un metre (>1m) de llargada per als assaigs del 
substrat de les lames; i rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els altres assaigs sobre 
lames i plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en 
condicions normalitzades d’humitat (50_5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels 
assaigs. 
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Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 _m marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més 
d’un 20% de la mitja obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 
valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai 
no podrà ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa i 
lames galvanitzades, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni 
esquerdat. 
 
Resistència a l’impacte. 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb 
l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
Resistència a la calor. 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71_2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 
sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat. 
 
Adherència al substrat.  
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75mm de llarg mínim i separades a (20_3) mm amb una fulla, 
tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en 
un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, 
tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix 
desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
Resistència al fred. 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta –dos hores (72 h) a 
temperatura de (-35_3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a l’humitat. 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35_2)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 
48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de 
dos hores (2 h).  
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a 
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la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos 
mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada 
UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60_3)ºC, i fosca, 
amb condensacions i temperatura de pannell negre de (50_3)ºC. Les provetes de colors 
taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 
hores. 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència 
de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (_) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
Contingut de l’Informe. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals, pannells direccionals o cartells metàl·lics avaluats.. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el 
pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck _ 20 N/mm2). 
Etiquetat i marcat. 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
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- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
Senyalització vertical en alumini. 
Àmbit d'aplicació 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg de senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini 
 
S-400 
Localització S-500 (*) 
Confirmació S-600 
Ús específic en població S- 700 
Caixetins de nom de carretera 
(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les 
sèries abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
 
Normativa 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala 
a les normes següents: 
- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo. 
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido 
por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82. 
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras. 
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
Panells 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 
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La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells 
seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral. 
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil 
lateral que unirà aquestes. 
Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les seves dimensions. 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb 
un mínim de 15 _ o lacat amb un mínim de 40 _ color gris RAL 9006. Aquests acabats no 
es realitzaran a les lamel·les. El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al 
panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà 
d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i certificats. 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 
mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada. 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus 
de defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
 

 
 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
Suports 
Suports de rètols 
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Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o 
ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat 
color plata amb un mínim de 15 _ o lacat amb un mínim de 50 _ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 

 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 
coeficients de majoració: 
- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
- Vent 1,50 
- Acció tèrmica 1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 
essent el gruix mínim de 4 mm. 
 

 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 
6 m2. Excepcionalment es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els 
esforços no pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. 
Suports per pòrtics i banderoles Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran 
d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 
6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin 
la normativa al respecte indicada en el present plec. 
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Sistemes de fixació 
Característiques generals 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
Suports tipus tubulars prismàtics La base de subjecció dels pals de suport al fonament 
serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, 
en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-
98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible 
amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant 
presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 
totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per 
les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 
galvanitzat.  
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es 
produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les 
corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge id’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm 
pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport 
més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 
mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 
fosa d’alumini o ABS. 
 
Pòrtics i banderoles 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
Fonament Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i 
complirà el que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. 
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà 
com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
Materials retroreflectants 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical" i l’apartat 701 del 
PG-3  
 
Assaigs 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi 
amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com 
per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques 
tècniques. 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-98. 
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L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la 
forma que ho estimi més convenient. 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 
anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus 
d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
 
Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest plec seran admesos 
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els 
corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En 
aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per 
part de GISA. 
 
Seguretat i senyalització de les obres 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 
senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals 
els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 
dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h 
cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. 
Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra 
banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament. 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i 
per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o 
taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals a 
les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin 
passarel·les amb baranes. 
 
Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels 
països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà 
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siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents 
per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
Gruix de les barreres, pals i separadors. 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 

 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 

 
 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador 
Q = (x – P)/s 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
Gruix de galvanitzat. 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el 
gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les 
vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament. 
 
Cargoleria. 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. 
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Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix 
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la 
norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts 
siguin inferiors a 250 g/m2 o 35_m. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es 
rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir 
els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant 
les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. 
Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el 
fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs. 
Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons 
d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del 
tipus E.2.4.5.B, bàsic. Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
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Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els capta fars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retro reflectants de color blanc 
i seran del tipus retro reflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les 
que s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en 
algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Etiquetat i marcat. 
Tots els capta fars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
Autorització d’ús. 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències. 
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a 
emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, 
segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari 
serà refusat.  
 
Seguretat i senyalització de les obres 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) 
poden fer-se des de fora de la calçada. 
Senyalització d’obres. 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) 
entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es 
posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per 
hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de 
limitació a la velocitat permesa. 
 
Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
cautxú. 
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14. URBANITZACIÓ VIALS I RAMBLA 

14.1. Especificació de fàbrica de maó. 

14.1.1. Definició i objectius. 

Els murs de la fàbrica de maons són elements de tancament i distribució formats per la 
juxtaposició de maons, col·locats ordenadament i convenientment cavalcats o 
contraplacats per aconseguir una millor trava, anomenada aparell que dóna la travada a la 
fàbrica de maons, quedant tota ella unida monolíticament mitjançant el morter 
d’agafament. 
 

14.1.2. Materials. 

Maons 
Els maons, com part fonamental de la fàbrica, respondran a les exigències exposades en 
les Normes UNE 67019,67026,67027,67028,67029,67030 i 67031. 
Morter 
Les condicions que han de reunir els materials que componen un morter, seran les 
indicades en la Norma NBE FL-90. 
 
 

14.1.3. Execució de les obres. 

En l’execució es tindrà en compte les condicions següents: 
Replanteig 
Es traçarà la planta de la fàbrica a realitzar atenent les dimensions indicades en els 
plànols i les que poguessin deduir-se de la informació aportada, amb molta cura per que 
les seves dimensions estiguin dins de les toleràncies especificades per la Direcció d’Obra. 
Per l’alçament de la fàbrica es recomana col·locar en cada cantonada de la planta una 
mira perfectament recta, escantonada amb marques en les alçades de las filades i estendre 
cordills entre les mires, recolzats sobre les seves marques que es van elevant amb l’alçada 
d’una o varies filades per assegurar la horitzontalitat d’aquestes. 
Humectació dels maons 
Els maons si s’humitegen abans de la seva execució de la fàbrica. 
La humectació pot realitzar-se per aspersió regant abundantment el reixat de maons fins 
el moment del seu us. 
Pot realitzar-se també per immersió introduint els maons en una bassa durant uns minuts i 
treure fins que no gotegin abans de apilar-los. 
La quantitat d’aigua absorbida pel maó té que ser la necessària per que no variï la 
consistència del morter en posar-lo en contacte amb el maó sense seccionar l’aigua de la 
massa ni aportar-la. 
Col·locació dels maons 
Els maons es col·locaran sempre a refregada. Per això s’estendrà sobre l’assentament o la 
última filada una capa de morter en quantitat suficient perquè el junt horitzontal i el 
vertical tinguin les dimensions especificades i s’igualarà amb la paleta. Es col·locarà el 
maó sobre la capa, a una distància horitzontal al maó adjacent de la mateixa filada, 
anteriorment col·locat, aproximadament al doble del espessor del junt vertical. 
S’empenyerà verticalment al maó i es refregarà aproximant-lo al maó conjunt ja col·locat, 
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fins que el morter sobresurt i pel junt horitzontal i junt vertical traient amb la paleta els 
excessos de morter. No es mourà cap maó desprès d’efectuar la operació de refregament. 
Si fos necessari corregir la posició d’un dels maons, es treurà retirant també el morter. 
Reblert de juntes 
El morter ha d’omplir les juntes: junt horitzontal i junt vertical totalment o amb el rebaix 
que indiqui la Direcció Facultativa. 
Si desprès de refregar el maó no quedés cap junta totalment plena, s’afegirà el morter 
necessari i s’empenyerà amb la paleta. 
El junts verticals i horitzontals tindran tot el gruix i alçada del mur de espessor especificat 
en el Projecte.  
En les fàbriques vistes es realitzarà la rejuntada d’acord amb les especificacions del 
Projecte. 
Lligades 
Les fàbriques han d’aixecar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre 
que sigui possible. 
Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’aixecar-se en èpoques diferents, la que s’ajusti 
primer es deixarà escalonada. 
Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants, represes i sortints, 
lligades. 
Proteccions durant l’execució 
Quan es preveuen fortes pluges es protegiran les parts recentment executades amb 
làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d’evitar l’erosió de les juntes de morter. 
Si ha gelat abans d’iniciar la jornada, no es tornarà a reprendre el treball sense haver 
revisat escrupolosament l’efectuat en les quaranta-vuit hores anteriors i es demoliran les 
parts danyades.  
Si la temperatura ambient no supera els 6ºC quan es hora de començar la jornada o durant 
aquesta, es suspendrà el treball. En tots dos casos es protegiran les parts de la fàbrica 
recentment construïdes. 
Si es preveu que gelarà durant la nit següent a una jornada es prendrà anàlogues 
precaucions. 
En temps extremadament sec i calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, a fi de que es produeixi una forta i ràpida evaporació del aigua del morter, la 
qual alteraria el normal procés d’adormiment i enduriment d’aquest. 

14.1.4. Control de qualitat. 

Els materials i l’execució d’aquesta unitat es controlaran mitjançant inspeccions 
periòdiques a efectes de comprovar quins compleixen o no les condicions anteriorment 
establertes. 
El Director d’Obra podrà ordenar la realització d’assaigs sobre mostres dels materials per 
comprovar algunes de les seves característiques. 
Es rebutjaran els materials o unitat que no compleixin estrictament lo especificat. 

14.1.5. Amidament i abonament. 

Les fàbriques de maons s’abonaran per metres quadrats (id) realment executats d’un 
espessor determinat segons els preus unitaris corresponent. 
Dins del preu d’aquesta unitat d’obra estan inclosos i per tant, no es considerant 
d’abonament fora del preu, tots els elements i mitjans necessaris per la seva execució, 
inclòs reforços, siguin aquests d’acer o de formigó, cantoneres, ancoratges, etc. 
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14.2. Especificacions ram de fuster . Tancaments de fusta. 

14.2.1. Aspectes generals. 

La fusteria d’aquest projecte compren diversos elements: portes, baranes i elements 
metàl·lics. S’ha de considerar en aquest projecte que les unitats de fusteria són 
indivisibles, integrant diferents especialitats que intervenen, de manera que en el seu 
conjunt poden sotmetre’s a les proves que determini el Programa de Control de Qualitat 
per complir aquesta Especificació. Cada unitat que es defineix en els plànols i en els 
quadres de preus i dels pressupostos, compren el subministra de cada un dels seus 
components, la seva integració constructiva complerta, inclòs el vernís o pintat i la 
col·locació en obra, inclòs els premarcs i anivellacions que fossin precises, les 
ferramentes i mecanismes que s’hagin definit per la unitat i el segellat, entre la pròpia 
fusteria o amb altres, o amb les parets, brancals, llindes, ampits, llindars, etc., 
adjacentment. 
Portes de fusta de fulles batents, bastiments i ferramenta 
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari, fulla batent i 
ferramenta. 
Marc de la porta 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la 
seva llargària. 
Ha de complir les condicions requerides per la Direcció Facultativa. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE 56-521) ≤ 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus ≤ 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l’assecat (UNE 56-520) ≤ 5% de la 
peça  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) 
- Portes interiors 7% ≤ H ≤11% 
- Portes exteriors 10% ≤H ≤15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529) < 6% 
Resistència a l’arrencament de cargols (UNE 56-851): 
- Portes interiors: 
- Resistència mitjana 550 N 
- Resistència mínima 500 N 
- Portes exteriors: 
- Resistència mitjana 1000 N 
- Resistència mínima 900 N 
Duresa mitjana (UNE 56-534) _ 1,3 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes > 450 kg/m3 
- Frondoses > 530 kg/m3 
Toleràncies: 
- Amplària ± 1 mm 
- Alçària ± 3 mm 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
180 

- Secció del perfil: 
- Amplària ± 1 mm 
- Gruix ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
- Planor ± 1 mm/m 
- Angles ± 1° 
Fulla batent 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de reblert que formen la fulla de 
la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 

14.2.2. Característiques generals. 

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, 
etc... 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat 
alta, la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la Direcció Facultativa. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) 7% _ H _ 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529) < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes > 450 kg/m3 
- Frondoses > 530 kg/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules _ 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat _ 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta _ 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària _ 30 cm 
- Amplària _ 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534) _ 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor _ 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824) _ 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades _ 6 mm 
- Testeres _ 2 mm 
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També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, 
apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària ± 1 mm 
- Alçària ± 2 mm 
- Gruix ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes ± 2 mm/m 
- Planor ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821) _ 2 mm 
- Gruix de les fulles ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla ± 1 mm 
Estructura interior de cartró: 
El material de reblert de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de reblert: 
- Amb paper >= 250 g/m2 
- Amb cartró >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de reblert: 
- Amb paper o cartró llis <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat <= 30 cm2 
Gruix del material de reblert: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2 >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat >= 2 mm 
Estructura interior fusta: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE 56-521) _ 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus _ 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l’assecat (UNE 56-520) _ 5% de la 
peça  
Acabat per a envernissar o xapat: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans _ 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius _ 20 mm/m 
Tapajuts 
Perfils de fusta massissa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels 
bastiments. 
S'han considerat els perfils següents: 
- De fusta per a pintar 
Característiques generals: 
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Gruix ....................................................................................................................± 0,5 mm 
- Amplària..................................................................................................................± 1 mm 
- Llargària nominal ...................................................................................................± 3 mm 
- Rectitud d'arestes ...............................................................................................± 2 mm/m 
- Torsió del perfil ...................................................................................................... ± 1°/m 
- Plànol..................................................................................................................± 1 mm/m 
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Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Perfils de fusta per a pintar: 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 
insectes. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE 56-521)..............................................._ 1/2 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus........................................................................... _ 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l’assecat (UNE 56-520) 
.................................................................................................................... _ 5% de la peça 
Humitat del perfil (UNE 56-529) ..............................................................................._ 12% 
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56-535) .................................. _ 300 kp/cm2 
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56-537) ........................................... _ 420 kp/cm2 
Resistència al tall de la fusta............................................................................. _ 45 kp/cm2 
Duresa mitjana a la secció tangencial (UNE 56-534)..................................................._ 1,3 
Densitat seca (UNE 56-531) ......................................................................... _ 0,45 kg/dm3 
Ferramenta 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i 
que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconades. 
 
Portes batents: 
Frontisses, tanca, manubris i accessoris. 
El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la 
porta és d'armari. 
 
Característiques generals: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la 
Documentació Tècnica. o en el seu defecte els que determini la Direcció Facultativa. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals ± 1 mm 
 

14.2.3. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra. 

14.2.4. Amidament i Abonament. 

Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per unitat (u) realment executada i aprovada 
per la D.F. 
 

14.2.5. Normativa de compliment obligatori. 

UNE 56-802-89 "Puertas de madera. Medidas y tolerancias." 
UNE 56-803-90 "Puertas de madera. Especificaciones técnicas." 
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14.3. Especificacions de tancaments metàl·lics. 

14.3.1. Tancaments acer inoxidable. 

Definició de característiques d’elements 
Perfils obtinguts per plegat mecànic de xapes d’acer inoxidable de tipus F-314, segons 
norma UNE 36016, i d’espessor mínim 1,2mm. No presentaran guerxaments, fissures ni 
deformacions i els seus eixos seran rectilinis. 
Tindran amb respecte del eix X un moment d’inèrcia no menor que Y i un mòdul 
resistent no menor que R. 
Respecte a l’eix Y tindran un moment d’inèrcia no menor de 0,6 cm4 i un mòdul resistent 
no menor de 0,4 cm3. 
En tota la seva longitud es col·locaran cargols d’acer galvanitzat per la subjecció del 
bordó per pressió. Es situaran a 50 mm dels extrems i com màxim a 350mm. 
Els bordons seran d’acer inoxidable de 1mm d’espessor mínim. 
Les unions entre perfils es faran mitjançant soldadura per resistència o amb esquadres 
interiors unides als perfils amb cargols, reblons o galzes. 
Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i les seves trobades formaran angle 
recte. 
Els plans formats per les fulles i el cèrcol seran paral·lels en posició de tancat. 
El perfil horitzontal inferior del cèrcol portarà tres taladres de 30 mm2 de secció pel 
desguàs de l’aigua, un en el centre i dos a 100 mm dels extrems. 
En tot el perímetre exterior del cèrcol es col·locarà un perfil angular d’acer galvanitzat de 
2 mm d’espessor, aquest perfil s’unirà al cèrcol amb dos reblons cada 350 mm i a 50 mm 
dels extrems. 
Les fulles aniran unides al cèrcol mitjançant dos perns cadascuna, col·locats amb reblons 
o cargolats als perfils i a 150 mm dels extrems. 
Entre les fulles i el cèrcol existirà una cambra d’expansió, amb folgança de tancament no 
major de 2mm Totes les unions per soldadura es netejaran acuradament. 
Serà estanca a l’aigua sota un cabdal de 0,12 l/minm2 , amb pressió estàtica de 4mm de 
columna d’aigua i no permetrà un pas d’aire superior a 60 m3/hm2 
Per la part exterior de les fulles es col·locarà un trencaigües cargolat al perfil horitzontal 
inferior. 
Ferramenta 
Portarà un mecanisme de tancament i maniobra de funcionament suau i continua. 
Podran muntar-se i desmuntar-se per les reparacions. 
Aquest mecanisme serà una cremona, amb punts de tancament superior i inferior, que 
podrà substituir-se per un altre mecanisme amb un sol punt de tancament en el centre per 
A inferior a 1000mm. 
Fabricació i instal·lació 
La fabricació de la fusteria metàl·lica ha de complir amb la Especificació d’Estructura i 
elements metàl·lics d’aquest projecte i amb la EA-95 (cargols, femella i arandelles) 
La instal·lació en obra ha de complir amb les prescripcions que estableixen les normes 
NTE; FCA, FCB, FDC, FPC. 
La fixació del bastiment a la fàbrica es farà per mitjà de patilles, que s’hauran de cargolar 
en ell, i el morter de ciment i de sorra de riu, de dosificació 1:4, o per encoratges químics 
aprovats per la DIRECCIÓ. 
A la altura de les patilles s’obriran forats en la fàbrica de 100 mm de longitud, 30mm 
d’altura i 100 mm de profunditat, i una vegada humitejats aquest s’introduiran les patilles 
en els mateixos, tenint en compte el bastiment queda aplomat i enrasada amb el paviment. 
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Es prendrà la precaució de protegir la ferramenta i paviments del morter que pot caure, 
així com no deteriorar l’aspecte exterior del perfil. Es repassarà la neteja de la fusteria 
després de la seva col·locació. 
Es tindrà molta cura especialment en el aplomat de la fusteria, a la enrasada de la 
mateixa, la recepció de les portes i la fixació de la peanya i la persiana quan procedeixi. 
Les toleràncies seran: 
Aplomat: < 20/00 no sobrepassant mai els 3 mm. 
Horitzontalitat: < 0,5% 
Enrasada: < 2 mm 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Arribaran a l’obra amb un recobriment protector de plàstic o paper adhesiu. 
Amidaments i abonaments 
Les portes, i elements metàl·lics de protecció es prenen les mides i s’abonen per unitat 
completa, subministrada i instal·lada, completament acabada i funcionant amb les 
característiques que s’indiquen en els plànols corresponent, incloent: 
Subministre i col·locació de panys amb cilindre estàndard , pel seu ús amb obra, no 
utilitzables i el seu reemplaçament pel definitiu, amb el subministra de 4 claus per pany i 
coordinades en un sistema de clau mestre de fins a 3 nivells quan així fos indicat. 
Subministre i col·locació de bastiment de base, inclou ancoratges i segellats. 
Fabricació de la unitat, inclou ferramenta, juntes, aïllaments, envidrats, ajuts a maçoneria, 
coordinació i ajudes amb qualsevol altre gremi. 

14.3.2. Tancaments metàl·lics. 

Materials 
Acer 
S’utilitzaran perfils: 
Laminats en calent, segons UNE 36536 d’acer A-37b. 
Conformats en fred, de fleix d’acer galvanitzat d’espessor > 1mm., amb resistència a la 
ruptura > 35kg/mm2 i el límit elàstic >24kg/mm2. 
Tubs, rodons i xapes d’acer A-37b en els espessors i diàmetres que en cada peça 
s’estableixen. 
Ferramenta 
Les frontisses, perns, passadors, etc. seran materials inoxidables. Hauran de ser aprovats 
prèviament per la Direcció i en els que s’incloguin en portes tallafocs han de tenir 
certificat de homologació d’acord amb la classificació de la porta. 
Aïllaments 
S’utilitzarà com aïllament, llana de roca o perlita estesa, excloent-se expressament la 
fibra de vidre que utilitzi un conglomerat que no tingui una certificació de ser material 
MO. 
 
Fabricació i instal·lació 
La fabricació de la fusteria metàl·lica ha de complir amb la Especificació d’Estructura i 
elements metàl·lics d’aquest projecte i amb la EA-95 (cargols, femella i arandelles)  
La instal·lació en obra ha de complir amb les prescripcions que estableixen les normes 
NTE; FCA, FCB, FDC, FPC. 
La fixació del bastiment a la fàbrica es farà per mitjà de patilles, que s’hauran de cargolar 
en ell, i el morter de ciment i de sorra de riu, de dosificació 1:4, o per encoratges químics 
aprovats per la DIRECCIÓ. 
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A la altura de les patilles s’obriran forats en la fàbrica de 100 mm de longitud, 30mm 
d’altura i 100 mm de profunditat, i una vegada humitejats aquest s’introduiran les patilles 
en els mateixos, tenint en compte el bastiment queda aplomat i enrasada amb el paviment. 
Es prendrà la precaució de protegir la ferramenta i paviments del morter que pot caure, 
així com no deteriorar l’aspecte exterior del perfil. Es repassarà la neteja de la fusteria 
després de la seva col·locació. 
Es tindrà molta cura especialment en el aplomat de la fusteria, a la enrasada de la 
mateixa, la recepció de les portes i la fixació de la peanya i la persiana quan procedeixi. 
Les toleràncies seran: 
Aplomat: < 20/00 no sobrepassant mai els 3 mm. 
Horitzontalitat: < 0,5% 
Enrasada: < 2 mm 
Les portes que hagin de complir una determinada resistència al foc, han de tenir el seu 
origen homologat i hauran de ser proposades prèviament a la Direcció, aportant els 
certificats corresponents per la seva acceptació. 
L’aplicació de pintura sobre el galvanitzat no ha de fer-se utilitzant decapants que ataquin 
la superfície galvanitzada, i s’aplicarà el definit en la especificació corresponent aquest 
plec. 
Amidaments i abonaments 
Les portes, i elements metàl·lics de protecció es prenen les mides i s’abonen per unitat 
completa, subministrada i instal·lada, completament acabada i funcionant amb les 
característiques que s’indiquen en els plànols corresponent, incloent: 
Subministre i col·locació de panys amb cilindre estàndard , pel seu ús amb obra, no 
utilitzables i el seu reemplaçament pel definitiu, amb el subministre de 4 claus per pany i 
coordinats en un sistema de clau mestre de fins a 3 nivells quan així fos indicat. 
Subministre i col·locació de bastiment de base, inclou ancoratges i segellats. 
Fabricació de la unitat, inclou ferramenta, juntes, aïllaments, envidrats, ajuts a maçoneria, 
coordinació i ajudes amb qualsevol altre gremi. 
Galvanitzat, pintura i acabament, aplicat segons la EPNI. 
Ferramenta especial tal com tanca-portes hidràuliques, manetes antipànic, etc. 

14.3.3. Baranes. 

Materials i execució 
Les baranes són els elements de protecció de persones i objectes de rics de caure. 
Podran ser realitzades en acer A-37b amb una tensió admissible de 120 MPa o bé en 
alineació amb alumini 50S-T5 amb una tensió admissible de 60 MPa. 
Els ancoratges seran en qualsevol cas d’acer A-37b protegit contra la corrosió. 
Els perfils que formen les baranes seran en forma de T i L respectivament, amb un acabat 
galvanitzat i pintat amb pintura tipus Oxirón gris o similar equivalent. 
Replantejada la barana, es marcarà la situació del l’ancoratge que es rebran directament 
sobre el formigó, en cas de ser continus, rebent-se en cas contrari en caixes previstes al 
efecte de sostres i murs amb morter. 
Una vegada alineada la barana sobre el punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb 
tornapuntes, fixant-se provisionalment als ancoratges mitjançant punts de cargolament 
suau, cargolant definitivament una vegada corregit el desplom que aquesta subjecció 
hagués pogut causar. 
Vidres 
En les baranes així indicades en el projecte es disposarà una protecció de seguretat entre 
peus d’acer de vidre laminar (estratificat de seguretat). Aquest vidre esta constituït per 
dues fulls de vidre estirat de dues llunes íntimament unides mitjançant una pel·lícula o 
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solució plàstica de butiral de polivinil transparent, obtenint aquesta unió per tractament 
tèrmic i de pressió. 
La unió de les fulles de vidre laminar serà de tal naturalesa que sotmès a un impacte que 
produeixi la seva ruptura, els fragments de vidre quedin totalment adherits a la pel·lícula, 
sense perdre la visió al seu través i seguint estant el conjunt dins del marc. 
Els vidres han de col·locar-se de tal forma que no rebin esforços deguts a contraccions o 
dilatacions del propi vidre o dels bastidors que emmarquen, o a les deformacions 
previsibles del assentament de l’obra. 
Els vidres es tallaran de manera que entre ells i els perfils metàl·lics, on han d’anar 
col·locats, quedi una franquícia de 6 mm a cada un dels costats. 
S’evitarà sempre el contacte del vidre amb altres vidres, parts metàl·liques i qualsevol 
altre material de naturalesa pura. 
En cas de trencament del vidre es reposarà mitjançant el descargolament dels perfils en 
ela. Una cop col·locada la nova peça es tornarà a cargolar. 
Es col·locaran en el perímetre del full de vidre, abans del envidrament, falques de cautxú 
sintètic o de PVC situades en les proximitats de les cantonades, amb un mínim de dos per 
cada una d’elles. 
No s’utilitzaran massilles d’oli de llinosa que puguin atacar a la pel·lícula de butiral. 
 
Amidament i Abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 

14.3.4. Passamans d’acer inoxidable. 

Definició de característiques d’elements 
Passamans circular format per un tub d’acer inoxidable AISI 304 en interiors i AISI 316 
en exteriors, de diàmetre especificat en plànols, inclòs potes de subjecció, muntatge en 
obra i recepció de fusteria.  
Es replantejarà en obra la situació dels passamans per situar els ancoratges, rebent-se en 
caixes al efecte, retocant amb morter en ciment P-350 i sorra de riu de dosificació 1:4. 
En cas de recepció de soldadura, els cordons tindran un espessor mínim en funció del 
espessor del material a soldar. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres linials (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
Ferramenta especial tal com tanca-portes hidràuliques, manetes antipànic, etc., etc. 
Les baranes s’amiden per ml. col·locat , inclou ancoratge, segellat, galvanitzat i pintura. 

14.4. Especificació d’envidraments. 

14.4.1. Definició de característiques d’elements 

Vidre laminar format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una 
làmina de butiral de polivinil intercalada, homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo 
de 1986" com a resistent a l'impacte manual, amb el nivell indicat. 
Característiques generals: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). 
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No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència 
deficient de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs).............................................................................................. >= 6,5 
Coeficient de transmissió tèrmic........................................................ <= 4,95 kcal/h m2 °C 
Vidre amb una lluna trempada: 
Toleràncies: 
- Planor de la lluna trempada: 
- Superfície <= 0,5 m2..........................................................................................± 2 mm/m 
- Superfície > 0,5 m2.............................................................................................± 3 mm/m 
 

14.4.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, 
etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes 
i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% 
respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 

14.4.3. Amidameny i abonament. 

Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària................................................................................ Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2 .......................................................0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

14.4.4. Normativa de compliment obligatori. 

"ORDEN de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía" 

14.5. Especificació de pavimentacions. 

14.5.1. Paviments de terratzo. 

Materials i col·locació 
El paviment de terratzo és de rajoles de 40 x 40 de gra fi, de color granate, en el cas de 
trobar-se un terratzo de característiques idèntiques al de les actuals estacions. 
En cas contrari, és a dir, quan no sigui possible col·locar un paviment de les mateixes 
característiques del paviment actual, es col·locarà un paviment de terratzo de color 
diferent. 
El color i el tipus exacte de les rajoles es triarà entre les diferents mostres, a mida natural, 
en un nombre mínim de deu que l’ADJUDICATARI present a la DIRECCIÓ, amb temps 
suficient. 
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Les rajoles de terratzo estaran formades per una capa de base de morter i una cara vista 
formada amb morter de ciment, sorra de marbre, trossos de pedra i colorants. 
Qualitat 1ª de la Norma UNE 41008 -1ªR. 
Es presentarà polida sense defectes d’aspecte i tindrà un color uniforme. Serà de forma 
quadrada.  
Arestes vives i exempta de fissures, escantonades, taques o defectes aparents. 
Sobre el suport s’estendrà una capa de sorra , neta i eixuga, d’un gruix igual o major que 
20 mm. Sobre aquesta capa de sorra s’abocarà una capa de morter de ciment de 
dosificació 1:6 i de 20 mm de gruix. 
Les rajoles s’humitejaran prèviament a la seva col·locació i s’assentaran sobre la capa de 
morter fresc. 
En el cas de terratzo es disposarà el paviment a matajunta. Si quedés alguna separació, 
aquesta ranura caldrà omplir-la amb un morter del mateix color que el predominant del 
terratzo, de manera que una vegada polit el conjunt no s’apreciïn les juntes. 
El paviment de terratzo es polirà amb la brillantor màxima que es pugui treure al 
material, tipus mirall. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge. 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’emmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i Abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
El preu inclou, per un costat, el subministrament de les rajoles necessàries per a la 
realitzar la superfície requerida, i per altra banda, el subministrament de la resta de 
materials; transport, mitjans auxiliars, talls, materialització de les juntes de dilatació, etc., 
i mà d’obra necessària, així com els reajuntats i el polit requerit. 
Igualment, queden inclosos dintre del preu tots els talls de peces necessaris per realitzar 
les entregues del paviment amb superfícies verticals. 
El preu també inclou els treballs en horari nocturn i reduït. 
Normativa d’obligat compliment 
UNE 41008-1ªR 

14.5.2. Graons de terratzo d’una peça. 

Materials i col·locació 
Els graons són prefabricats en terratzo, del mateix color i textura que el paviment. Un 
element únic forma el pla i la tapia. Es poleixen a fàbrica, deixant per a l’obra la rematada 
i neteja final. Es seleccionaran entre almenys cinc (5) mostres per la DIRECCIÓ, 
conjuntament amb la rajola de terratzo. 
Les peces presentaran les arestes vives, excepte la vora exterior, que estarà arrodonida 
amb un radi de 1 a 3mm i estarà exempta de fissures, esvorancs, taques o defectes 
aparents.  
Serà de qualitat especial, segons les fixades per rajoles de ciment en la norma UNE-
41.008-1aR  
Poden anar sense armat, sempre que el seient de la petja hagi de realitzar-se en tota la 
superfície del recolzament; en cas contrari hauran d’anar armades mitjançant una malla 
electrosoldada. 
El coeficient màxim d’absorció d’aigua: 15% 
Resistència màxima al desgats: 2,5 mm 
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La peça s’humitejarà prèviament a la seva col·locació, assentant-la sobre el morter abans 
esmentat. Quedarà anivellada amb una pendent no superior al 0,2%. Les juntes no seran 
d’una amplada inferior a 1 mm. 
Les juntes s’ompliran amb lletada de ciment acolorida en la mateixa tonalitat que les 
peses. Es procurarà que no hi hagi variacions de planatge de 4 mm mesurades per 
encavalcament amb regla de 1 m. ni celles superiors a 2mm. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’emmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres linials (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
El preu dels graons inclou la banda de carborundum. 
Aquests preus inclouen tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva total 
execució, fins i tot el polit i reajuntat. 
Normativa d’obligat compliment 
UNE-41.008-1aR 

14.5.3. Paviment granític. 

Materials i la seva col·locació 
Paviment en accessos exteriors de granit de e=3 cm, i folrat d’esglaó de granit nacional, 
amb pla i contrapetja de 3 i 2 cm de gruix respectivament , rebut amb morter de ciment i 
sorra de molla, inclòs rejuntat amb lletada de ciment i neteja. 
Es disposarà prèviament d’una capa d’anivellament de morter de ciment i de sorra de riu 
de dosificació 1:6 de 5 cm de gruix; les peses es prendran amb morter d’agafament de les 
mateixes característiques i 2 cm de gruix mig.  
Es procedirà a un replanteig previ de les peses i les diferències s’ajustaran a obra. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’emmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
Està inclòs en el preu l’apilament, preparació, talls i desballestament de les peses de 
granit, formació de capes de anivellació sobre mestres, preparació del morter de ciment i 
la ma d’obra, equips i mitjans auxiliars per la seva total execució. 
Normativa d’obligat compliment 
UNE-41.008-1aR 

14.5.4. Graons de granit abujardat d’una peça. 

Materials i col·locació 
Els graons són prefabricats en granit, del mateix color i textura que el paviment. Un 
element únic forma el pla i la tapia. Es poleixen a fàbrica, deixant per a l’obra la rematada 
i neteja final. Es seleccionaran entre almenys cinc (5) mostres per la DIRECCIÓ, 
conjuntament amb la rajola de granit. 
Les peces presentaran les arestes vives, excepte la vora exterior, que estarà arrodonida 
amb un radi de 1 a 3mm i estarà exempta de fissures, esvorancs, taques o defectes 
aparents. 
Serà de qualitat especial, segons les fixades per rajoles de ciment en la norma UNE-
41.008-1aR Poden anar sense  armat, sempre que el seient de la petja hagi de realitzar-se 
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en tota la superfície del recolzament; en cas contrari hauran d’anar armades mitjançant 
una malla electrosoldada. 
El coeficient màxim d’absorció d’aigua: 15% 
Resistència màxima al desgast: 2,5 mm 
La peça s’humitejarà prèviament a la seva col·locació, assentant-la sobre el morter abans 
esmentat. Quedarà anivellada amb una pendent no superior al 0,2%. Les juntes no seran 
d’una amplada inferior a 1 mm. 
Les juntes s’ompliran amb lletada de ciment acolorida en la mateixa tonalitat que les 
peses. Es procurarà que no hi hagi variacions de planatge de 4 mm mesurades per 
encavalcament amb regla de 1 m. ni celles superiors a 2mm. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’emmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
El preu dels graons inclou la banda de carborundum. 
Aquests preus inclouen tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva total 
execució, fins i tot el polit i reajuntat. 
 
Normativa d’obligat compliment 
UNE-41.008-1aR 
16.5.5 Revestiments de rajola ceràmica esmaltada 
Revestiments realitzats amb rajola ceràmica esmaltada o rajola de valència, aplicats en 
paraments verticals interiors i paviments de les estances interiors de les estacions. 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Condicions generals 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planor i l'aplomat previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han de ser rectes i han d'estar rejuntats amb beurada de ciment 
blanc i, eventualment, colorants. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Amplària dels junts...................................................................................................... 1 mm 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació................................................ <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació..............................................................................<= 8 m 
Amplària dels junts de dilatació........................................................................... >= 10 mm 
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Gruix del morter: 
Morter : 10 - 15 mm gruix 
Morter adhesiu: 2 - 3 mm gruix 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària dels junts.............................................................................................± 0,5 mm 
- Planor...............................................................................................................± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts .............................................................± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts 
(amidada sobre els eixos dels junts) .................................................................± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts 
(amidada sobre els eixos dels junts) ..................................................................± 2 mm/2 m 
Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un 
cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant 
les darreres 48 h, i s'han de refer les parts afectades. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Col·locació amb morter adhesiu: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
Col·locació amb morter pòrtland: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 
morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’emmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Normativa de compliment obligatori 
UNE 67087 

14.5.5. Paviment de formigó vist. 

Paviment de formigó HM-30/B/20/l+E de 15 cm de gruix amb acabat remolinat mecànic. 
Inclou una malla electrosoldada de barres corrugades d’acer, elaborada a l’obra i 
manipulada a taller, de malla 15x15cm amb diàmetre 4-4 B 500 T 6 x 2.2 
Es col·locarà sobre una superfície neta i seca, exempt de greixos, oli i pols. S’eliminarà la 
lletada superficial mitjançant un rascat amb raspalls metàl·lics. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
192 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EH-91 pel formigó en massa o armat, 
La designació del formigó pot indicar: 
- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 
- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Tipus de ciment......................................................................................................... CEM I 
Classe del ciment...................................................................................................... >= 32,5 
Contingut de ciment: 
- Per a obres de formigó en massa ................................................................. >= 150 kg/m3 
Relació aigua/ciment: 
- Formigons HP-* .................................................................................................... <= 0,55 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca.................................................................................................. 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica ............................................................................................ 3 - 5 cm 
- Consistència tova................................................................................................... 6 - 9 cm 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús 
de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar 
el 35% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 15.2.8 EH-91, 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. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca...........................................................................................................Nul 
- Consistència plàstica o tova.................................................................................± 10 mm 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En camions formigonera. 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 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per resistència: 
- Contingut màxim de ciment per m3 
- Contingut mínim de ciment per m3 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
- Tamany màxim del granulat 
- Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 
- Tipus d'additiu segons UNE 83-200, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Hora en que s'ha carregat el camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit d'us del formigó 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
El preu inclou la realització de juntes de dilatació amb serra de disc. 
Normativa de compliment obligatori 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado." 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó 
vibrat. 

14.5.6. Graons prefabricats de formigó vist. 

Materials i col·locació 
Els graons són prefabricats en formigó vist, del mateix color i textura que el paviment. 
Un element únic forma el pla i la tapia. 
Les peces presentaran les arestes vives, excepte la vora exterior, que estarà arrodonida 
amb un radi de 1 a 3mm i estarà exempta de fissures, esvorancs, taques o defectes 
aparents. 
Serà de qualitat especial, segons les fixades per rajoles de ciment en la norma UNE-
41.008-1aR Poden anar sense armat, sempre que el seient de la petja hagi de realitzar-se 
en tota la superfície del recolzament; en cas contrari hauran d’anar armades mitjançant 
una malla electrosoldada. 
El coeficient màxim d’absorció d’aigua: 15% 
Resistència màxima al desgats: 2,5 mm 
La peça es col·locarà en obra assentant-la sobre el morter abans esmentat. Les peces 
hauran de permetre el seu reajustament en obra. Quedarà anivellada amb una pendent no 
superior al 0,2%. Les juntes no seran d’una amplada inferior a 1 mm. 
Les juntes s’ompliran amb lletada de ciment acolorida en la mateixa tonalitat que les 
peses. Es procurarà que no hi hagi variacions de planatge de 4 mm mesurades per 
encavalcament amb regla de 1 m. ni celles superiors a 2mm. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Vindran embalades en caixes amb la marca i direcció del fabricant i s’enmagatzemaran 
en locals protegits de la humitat i la intempèrie. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres linials (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
El preu dels graons inclou la banda de carborundum. 
Aquests preus inclouen tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva total 
execució. 
El preu també inclu els treballs en horari nocturn i reduït. 
Normativa d’obligat compliment 
UNE-41.008-1aR 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
194 

14.6. Especificació d’acabats interiors. 

14.6.1. Acabats de ram paleta. 

Definició de característiques d’elements 
Les parets de fàbrica reben generalment un enfoscat mestrejat. En les parets en les que es 
col·loca un aplacat, l’enfoscat serà de morter hidròfug i es deixarà sense talojar. En les 
parets que porten un acabat de pintura, l’enfoscat mestrejat s’acaba amb taloja i rep un 
enlluït. 
La planor exigida en els paraments –acabats, en els aplacats i abans de rebre el “picat” en 
els pintats- és de 2 mm màxim de valls o monts a l’aplicar una regla de 2 m. El desplom 
màxim admès en tota l’alçada del parament és de 2 mm. 
Amidament i abonament 
Els acabats en els parament es mesuren per m2 i son mesurats, descomptant els buits _ 1 
m2. Les escòries cortineres es mesuren i abonen per metre lineal. El preu inclou la 
realització de cantonades – còncaves o convexes -, juntes, queixals, cantoneres, etc. 

14.6.2. Aplacat de pedra. 

Definició de característiques d’elements 
Les parets dels accessos, tenen un acabat d’aplacat de pedra, de marbre polit. Les plaques 
es seleccionaran entre les mostres presentades pel Contractista, en un mínim de 10. Les 
plaques tindran un espessor de 3 cm. 
Les lloses han de provenir d’una pedrera reconeguda i s’hauran d’aportar els diferents 
certificats que garanteixin la seva idoneïtat tècnica en la localització de l’obra. Si la pedra 
prové de la pedrera desllosada, que no serrada, ha d’ésser seleccionada per a que conservi 
un gruix més o menys constant, al menys per panys independents de la façana. 
La col·locació de la pedra sobre el pla format per la fàbrica de maó i els elements 
estructurals de formigó armat, es per adherència, mitjançant d’un morter d’agafament, a 
més a més dels ganxos d’acer inoxidable que es disposen en un nombre mínim de 4 per 
placa. 
Els ancoratges de vareta d’acer inoxidable, es disposaran en un nombre igual al dels 
taladres que presenti la placa. Les dos peces d’ancoratge d’un mateix buit es rebran 
simultàniament entre dos plaques conjuntes. Es disposaran també separadors de clorur de 
polivinil. Les juntes es sellaran mitjan lletada de ciment P-250. La fixació dels ancoratges 
es realitzarà mitjan escaiola amassada amb aigua en la proporció de 80 litres d’aigua per 
cada 100 Kg d’escaiola. 
Amidament i abonament 
L’aplacat de pedra es mesura i abona per la superfície executada exposada, sense 
diferenciar plànols grans o plaques més petites per a formar brancals , llindes, escopidors, 
xamfrans , etc. El preu inclou el subministrament, apilament, emmagatzematge, 
col·locació, amb les seves fixacions, morter, etc., així com les juntes, segellats, 
recepcions, i tots els elements directes i indirectes necessaris per acabar les obres. 

14.6.3. Sostres. 

Definició de característiques d’elements 
El fals sostre modular està format per plaques de guix de 60 x 60cm amb cantonades a 
mitja fusta sustentats en un entramat de perfils estàndards lacats. El perfilament es 
sustentarà mitjançat barres cargolades, de manera que es permeti el seu anivellament 
fàcilment. 
Control i criteris d’acceptació i rebuig 
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Materials: La acceptació serà efectiva, una vegada realitzats els assaigs de control de 
recepció dels diferents materials que intervenen especificats en els corresponents apartats 
d’aquest Plec, amb el compliment de les característiques tècniques en ells exigides. 
Execució: Els criteris d’acceptabilitat seran els especificats en les normes NTE-RTC 
((Techos contínuos) i RTP (Techos y Placas) en els seus apartats “Control de la 
Ejecución”. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F.  
El preu inclou la formació de canaletes i la rematada de les trobades, així com la formació 
de cantons. Es considera inclòs en el preu el subministrament d’una placa de fals sostre 
cada 40 m2 de sostre construït per a posteriors reposicions. 

14.6.4. Envans prefabricats. 

Característiques del material 
Envà prefabricat i muntat sobre estructura metàl·lica galvanitzada, adossant a la banda 
exterior plaques tipus DM, material de 1,5 cm de gruix, i aïllament interior de fibra de 
vidre. 
Les plaques estan cargolades a cada banda a l’estructura d’acer galvanitzat i al sostre amb 
cargols d’acer i muntants cada 600mm. En aquest envà s’inclourà el tractament de forats, 
replanteig auxiliar, neteja, anivellament i execució d’angles amb peces especials de 
protecció, repàs de junta amb cinta adhesiva per evitar fissures posteriors. 
Tot això segons NTE/PTP. 
Control de qualitat 
La planor d’aquest envà, mesurada amb regla de 2 metres, en totes les seves direccions, 
no s’acceptaran variacions superiors a 1cm. 
En el desplom del parament no s’acceptaran desploms superiors a 1cm en tota la seva 
alçada.  
En esquadres no es permetran desfases angulars. 
Execució de la unitat 
Abans de la col·locació de les estructures metàl·liques galvanitzades s’efectuarà un 
replanteig d’aquesta estructura i serà aprovada totalment per a Direcció d’Obra, així com 
els cèrcols de portes i finestres previstos. 
Per facilitar la col·locació d’instal·lacions dintre d’aquest envà, tant d’electricitat com de 
fontaneria, primer s’ha de col·locar l’estructura metàl·lica, com s’ha dit, i a continuació 
es posaran les canonades de les instal·lacions, desprès anirà la fibra de vidre d’aïllament i 
al final es col·locarà la placa de DM, cargolada; posteriorment es rebran les juntes amb 
venes especials i es protegiran les cantonades de les zones amb angles de 90º, tant en 
l’execució de forats de portes com en angles. 
Amidament i abonament 
L’amidament està inclòs dintre de la partida d’aplacat metàl·lic. 
16.6.5 Aplacat de DM. 
Característiques del material 
Revestiment amb plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades 
a l’obra mitjançant fixacions mecàniques. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de les plaques (tall, forats, etc.) 
- Replanteig 
- Fixació de les plaques 
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Condicions generals 
El conjunt de l’aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície 
plana i continua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d’haver peces trencades ni deformades. 
Toleràncies d’execució: 
- Replanteig parcial: +- 2mm 
- Replanteig total: +- 2mm 
- Planor: +- 5mm/2m 
- Aplomat: +-5mm/3m 
- Ajust entre plaques: +-1mm 
Condicions del procés d’execució 
La manipulació de les plaques (talls , forats per a instal·lacions, etc.) s’ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa i la penetració del cap ha de 
ser la correcta. 
Unitat i criteris d’amidament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 

14.6.5. Aplacat metàl·lic. 

Característiques del material 
Aplacat realitzat amb plaques d’alumini, suportades per un entramat de perfils, fixats als 
taulells de DM mitjançant platines. El sistema sustentant serà ocult. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d’entrega als paraments 
- Col·locació de les plaques 
Condicions generals 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d’estar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d’haver peces deformades, tacades o amb desperfectes 
en el seu recobriment. 
S’ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
S’ha de col·locar els punts de fixació suficients, amb muntants cada 600 mm. 
Toleràncies d’execució: 
- Replanteig parcial: +- 2mm 
- Replanteig total: +- 2mm 
- Planor: +- 5mm/2m 
- Aplomat: +-5mm/3m 
- Ajust entre plaques: +-1mm 
Condicions del procés d’execució 
La manipulació de les plaques (talls , forats per a instal·lacions, etc.) s’ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa i la penetració del cap ha de 
ser la correcta. 
Unitat i criteris d’amidament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
Normativa d’obligat compliment 
NTE/RTP. Norma Tecnológica de la Edificación 
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14.7. Instal·lacions d’evacuació. 

14.7.1. Tubs de PVC. 

Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i 
residuals. Inclou els tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el 
baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baixants i claveguerons penjats 
- Claveguerons soterrats 
Característiques generals: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podran utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a 
ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podran utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos 
especials d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos 
propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt 
elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície d’espessor i color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
Baixants i claveguerons penjats: 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) ................................................................>= 49 MPa 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) ...........................................................>= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114.......................................... No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020)............................................................................. 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) .................................................>= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)..................................................... Ha de complir 
Estanqueitat a l'aigua i a l'aire per a unions amb junt elàstic (UNE 53-
114)............................................................................................................. Ha de complir 
Claveguerons soterrats: 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) ............................................................... _ 45 MPa 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) ..........................................................._ 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332) ....................................... No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) .................................................. _ 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal............................................................_ 5% 
Estanqueitat a l'aigua i a l'aire per unions amb junt elàstic (UNE 53-
332)................................................................................................................ Ha de complir 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver 
les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres linials (m) realment executats i 
aprovats per la D.F. 
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Normativa de compliment obligatori 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 
evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 

14.7.2. Materials auxiliars per a evacuació, canalització i ventilació estàtica. 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals 
en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, 
galvanitzada. 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'UNEin pel pla diametral, per mitjà d'una 
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres 
defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D) ........................................................................ 5 _ D _ 50 cm 
Amplària.................................................................................................................. _ 1,5 cm 
Gruix .................................................................................................................... _ 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització) .........................................................._ 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment..............................................................................._ . 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-
501. 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha 
d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
Amidament i abonament 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per unitat (u) realment executat i aprovat per la 
D.F. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

14.8. Sistemes de reg i jardineria. 

14.8.1. Sistemes de reg. 

Instal·lacions amb aspersors 
 
Es composa: 
Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta en el seu començament. 
El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
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El seu diàmetre es determina en càlcul. 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les 
corbes de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin 
a la mateixa alçada. 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al 
superfície circumdant. 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal·lació 
estarà provista d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb 
bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica 
amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà 
cada una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període 
de temps determinat. 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal·larà 
al començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió 
necessària. Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, 
per al reg de tota la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el 
cabal necessari per a qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona 
assolellada de piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície 
en sectors de reg, de forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
 
Construcció 
Vàlvula de control-D tipus 
Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà provista de mecanisme de 
funcionament que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant 
conducció d’aigua a pressió o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant 
conducció elèctrica. Les vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries aniran 
provistes de solenoide d’impulsió. 
Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica –ND  
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub. 
 

 
 
Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulica-ND 
Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de 
les obres d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i 
peces especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
Profunditat no menor de 50 cm excepte en zones on sigui impossible. 
Canalització de polietilè i línia de control elèctrica Les mateixes característiques que en 
l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”, i a més a 
més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
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Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 
Programador instal·lat-N tipus Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es 
rebrà al parament per un mínim de 4 punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 
cm del paviment, i s’efectuaran les connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, 
així com amb la xarxa elèctrica per alimentació del programador. 
Aspersor instal·lat PR tipus Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a 
mini i estopa, pastes o cintes. 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent 
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 
 
Control 
Materials i equips d’origen industrial 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents 
relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
Especificació Normes UNE 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD UNE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Assaigs de pressió interior de canonades de reg Es realitzarà a mesura que avanci el 
muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la direcció facultativa; 
es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200 
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 cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les 
juntes descobertes. 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la 
canonada, almenys 48 hores. 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran 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 s’hi col.locarà una aixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la 
forma més adient. 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per 
a evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment 
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les 
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques 
caldrà que tinguin la resistència deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col.locarà en el punt més baix de la 
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canonada a assajar i estarà provista de dos manòmetres. La pressió interior de prova en 
rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin 
(1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar 
lentament de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest  temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens 
superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. 
Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, 
repassant les juntes que perden aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que 
al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
Assaig d’estancament de canonades de reg Després d’haver-se realitzat satisfactòriament 
la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la d’estancament. La pressió de prova 
d’estancament 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 cal subministrar al tram de 
canonada que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la 
pressió de prova d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se 
expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en 
aquest temps serà inferior al valor donat per fórmula V = KLD. 
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 valor del qual per a canonades de PVC és de 
0,300 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines 
siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua 
apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les 
obres. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de canalització, que inclourà la part 
proporcional d’excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors. 
Els programadors es mesuraran per unita d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el 
plafó de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s’especifica a l’apartat 
2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obre 

14.9. Elements de mobiliari urbà. 

Escocell 
Es consideren tres tipus d’escocells: 
Escocells d’acer galvanitzats quadrats de 1.20x1.20m, de xapa de 200x8 mm, incloses 
quatre pletines d’ancoratge de 100x20x6mm que aniran ancorades a un dau de 15x15cm 
de formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 
Escocells d’acer galvanitzats quadrats de 1.50x1.50m, de xapa de 200x8 mm, incloses 
quatre pletines d’ancoratge de 100x20x6mm que aniran ancorades a un dau de 15x15cm 
de formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 
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Escocells d’acer galvanitzats circulars Ø1.20m, de xapa de 200x8 mm, incloses quatre 
pletines d’ancoratge de 100x20x6mm que aniran ancorades a un dau de 15x15cm de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 
S'AMIDARAN per unitats (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Escocell d’acer galvanitzats quadrat de 1.20x1.20m 
Ut Escocell d’acer galvanitzats quadrat de 1.50x1.50m 
Ut Escocell d’acer galvanitzats circular de Ø1.20m 
Jardinera 
Es consideren tres tipus de jardineres: 
Jardinera d’acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb panells de 
fusta de bolondo de 1.20x1.20m i 80cm d’alçada tipus Plaza de la casa Santa&Cole (o 
similar). 
Jardinera d’acer galvanitzada quadrada de 1.20x1.20m, formada amb una xapa de 
1050x10mm.  
Jardinera d’acer galvanitzada circular de Ø1.20m, formada amb una xapa de 
1050x10mm. 
S'AMIDARAN per unitats (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Jardinera quadrada o circular 
Banc 
Els bancs a disposar seran: 
Banc de 3m de llargada i 1m d’amplada de fusta de bolondo tractada amb oli i collada als 
suports amb cargols d’acer inoxidable amb suport de fosa de ferro GG.20 model 
Neoromántico de la casa Santa&Cole (o similar). 
Es col·locarà ancorat al terra amb perns cecs en 6 daus de formigó de 15 N/m² de 
30x30x30cm. Comprèn el subministrament i col·locació del banc descrit al corresponent 
article del present plec, incloent la formació de sis (6) daus de formigó de formigó de 15 
N/m² de 30x30x30cm. 
S'AMIDARAN per unitats (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Banc model Banc de prefabricat de 4m de longitud i 60cm d’amplada 
S'AMIDARAN per unitats (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Banc de formigó 
Paperera 
Al present projecte es disposarà paperera trabucable de Ø45cm de circumferència, de 
planxa pintada d’1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1.5mm. 
Es col·locarà ancorada amb dos daus de formigó de 15 N/m² de 30x30x30cm. 
Comprèn el subministrament i col·locació de paperera descrita al corresponent article del 
present plec, incloent la formació de dos (2) daus de formigó de formigó de 15 N/m² de 
30x30x30cm. 
S'AMIDARÀ per unitat (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Paperera trabucable Ø45cm 
Pilones 
Al present projecte es disposarà de pilones model Via Júlia de la casa Fundición Benito 
Dúctil (o similar). 
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S'AMIDARÀ per unitat (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu 
corresponent: 
Ut Pilona 

15. OBRES DIVERSES 

15.1. Proves de càrrega. 

15.1.1. Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el 
tren de càrregues que formen, al del projecte. 

15.1.2. Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la 
prova es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, 
aconseguides durant la seva execució, i la seva comparacióamb les teòriques obtingudes 
en el projecte de la prova de càrrega. 
En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de 
formacions en determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de 
comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del càcul.  
El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos 
punts de la secció transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la 
secció central de cadascuna de les obertures. 

15.1.3. Amidament i abonament. 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada 
estructura segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la 
mala execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament 
fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 

15.2. Reposició d’elements de Vialitat. 

Tots els elements a instal·lar en superfície seran del tipus Ajuntament de Barcelona la 
qual cosa està inclosa als preus i no serà d’abonament independent. 

15.2.1. Vorades. 

Vorades prefabricades de formigó. 
Definició i condicions generals 
Vorades formades amb peces prefabricades 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 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
204 

- Col·locació de la base de formigó 
- Subministrament de les peces de la vorada 
- Col·locació de les peces amb morter 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
Direcció Facultativa. 
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 ± 3 mm/3 m 
Amplada 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 Direcció Facultativa. 
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 Direcció Facultativa 
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. 
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. 
Amidament i abonament 
m de llargària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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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. 
Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
- Vorades de pedra natural 
Definicio i condicions de les partides d'obra executades 
Formació de vorada amb peces de pedra 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 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
Direcció Facultativa. 
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 proces d'execucio 
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 Direcció Facultativa. 
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 Direcció Facultativa 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
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 Direcció Facultativa. 
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. 
Amidament i abonament 
m de llargària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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. 
Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

15.2.2. Rigoles. 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 
Rigoles per a paviments formades amb peces prefabricades de formigó 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 
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 acumulatiu) 
- 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. 
Les peces s'han 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 i 48 h a 
l'hivern. 
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. 
Amidament i abonament 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

15.2.3. Paviment de panot. 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 
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. 
- Col·locació de les peces del paviment. 
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment. 
- Rentat de l'excés de beurada. 
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 Direcció Facultativa. 
Pendent transversal >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) 3 cm. 
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. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
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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. 
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. 
Amidament i abonament 
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'1,50 m2, com a màxim No es dedueixen 
- Forats de més d'1,50 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. 
 
Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
17.2.4 Guals de pedra natural. 
Definició i condicions de les partides d'obra executades 
Formació del gual amb peces de pedra 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 del gual. 
- Col·locació de les peces del gual rejuntades amb morter 
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. 
El gual col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
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) 
Condicions del proces d'execucio 
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. 
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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 Direcció Facultativa. 
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 Direcció Facultativa 
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. 
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 Direcció Facultativa. 
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. 
Amidament i abonament 
ml de llargària amidada seguint la longitud de l’eix del carrer segons les especificacions 
de la Documentació Tècnica. En l’amidament i abonament del gual s’inclouran també les 
peces que formen el capçal del gual. 
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. 
Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

15.3. Manteniment del servei. 

La partida PPA80001 inclou totes les operacions i materials necessaris per a tots els 
desviaments de trànsit de les obres, excepte el paviment i les voreres que s’abonaran als 
preus corresponents del projecte. També està inclosa la informació als usuaris, fulletons, 
anuncis, etc. 

15.4. Planxa de porexpan. 

15.4.1. Definició. 

Aquesta unitat d'obra compren: 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
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- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta 
unitat d'obra. 

15.4.2. Execució. 

Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-
3. 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas 
es dotaran dels elements de rigidització necessaris per a la qual no es moguin ni deformin 
durant el subsegüent procés de formigonat. 

15.4.3. Amidament i abonament. 

Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-
3. 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas 
es dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin 
durant el subsegüent procés de formigonat 

15.5. Recolzaments de neoprè. 

15.5.1. Definició. 

Aquest plec és vàlid per als recolzaments de neoprè armat o sense armar, y els de neoprè-
tefló amb xapa d’acer inoxidable, col·locats entre dues bases d'anivellament. 
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament 

15.5.2. Condicions generals. 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb els plànols de projecte. 
Les bases no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui 
impedir el bon funcionament del recolzament. 
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases 
d'anivellament. 
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar 
la inspecció i la substitució de l'aparell, si és el cas. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits 
entre ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions de l'aparell respecte a les previstes a la D.T. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui 
impedir el bon funcionament del recolzament. 
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No hi ha d'haver degradacions en el material elastomèric ni a les armadures. 
La superfície en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han 
de ser planes i horitzontals. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals 
idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 
Si l'aparell de recolzament porta un dispositiu antilliscant amb perns soldats: Les cares 
superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els 
perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar. 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm >= 10 cm 
Distància entre les dues superfícies a recolzar >= 15 cm 
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les 
superfícies a recolzar >= 10 cm 
Alçària de la base inferior >= 5 cm 
Alçària de la base superior >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor ± 1 mm 
- Horitzontalitat ± 1 mm 
- Posició en planta ± 1 mm 
- Replanteig de cotes ± 10 mm 

15.5.3. Condicions del procés d’execució. 

Si els elements estructurals amb els que s'UNE la base d'anivellament són de formigó 
executat "in situ", s'ha de formigonar la base alhora que l'element. Si aquest element és 
prefabricat, s'ha d'adherir la base per mitjà de resina epoxi. 

15.5.4. Amidament i abonament. 

dm3 de volum de neoprè, mesurat segons les especificacions de la Documentació 
Tècnica. 
La unitat d’obra inclou la realització de les bases d’assentament amb morter MCP-5. Així 
mateix inclou tots els accessoris del suport, com es ara la xapa d’acer inoxidable o altres 
elements pel seu correcte funcionament. 

15.5.5. Normativa de compliment obligatori. 

“Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera." 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

15.6. Ampliació d’escomeses. 

Amidament 
Les partides a justificar per Ampliació d’escomeses elèctriques s’amidaran com una 
partida alçada (PA) per la realització de tots els treballs necessaris per realitzar les 
ampliacions de Potencia necessàries a les estacions afectades segons el Quadre de Preus. 



Projecte d’una passera a l’Avinguda Meridiana de Barcelona            PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 
212 

Abonament 
Aquesta partida inclou la realització per part de les companyies elèctriques de la 
Ampliació de la potencia de l’escomesa elèctrica. Aquest preu inclou els treballs 
d’ampliació de la escomesa, el subministre i la instal·lació dels CGP, les tramitacions de 
totes les llicencies municipals d’obra i l’Obra Civil necessària. El contractista de l’obra 
restarà obligat a abonar els imports presentats per la empresa o empreses que es designin 
per a la realització d’aquesta tasca. 
El pagament dels imports de les factures generades per les Ampliacions de les escomeses, 
es justificarà amb l’autorització prèvia als treballs per Direcció d’Obra i el corresponent 
rebut visat per la Direcció d’Obra. L’import a certificar es calcularà amb l’import de les 
factures abonades, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5% en concepte 
de despeses indirectes, considerant aquest import com a preu d’execució material. 

16. SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS 
PROVISIONALS. 

16.1. Desviaments provisionals. 

16.1.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals per a tràfic rodat, vianants 
i usuaris de metro durant l’execució de les obres. Contemplant també els accessos als 
aparcaments, i edificis necessaris i l’establiment de semàfors provisionals i modificacions 
dels existents. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra.  
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
- Barreres rígides de seguretat i terminals. 
- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
- Cons 
- Balises lluminoses intermitents i fixes. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud 
en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
- Enllumenats provisionals. 
- Accessos als aparcaments i locals. 
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- Accessos a edificis que siguin necessaris. 
- Semàfors provisionals i modificacions dels existents. 
Condicions generals: 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 
D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i aprovada per la Direcció Facultativa. 

 

16.1.2. Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la 
seva verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 

16.1.3. Amidament i abonament. 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals de trànsit i vianants durant l'execució de les obres, segons 
indicacions de la Direcció d'Obra. 
- El preu inclou tots els elements per els desviaments provisionals (rètols, senyalització 
vertical, semàfors) què seran aprovats per la Direcció Facultativa i d'acord amb l’ 
ajuntament de Barcelona. 
- També s'inclou la formació de passeres per a permetre en tot moment l'accés dels 
vianants a les finques afectades i gestió de les expropiacions provisionals de locals i 
pàrquings afectats. 
Normativa de compliment obligatori 
Manual de senyalització d’obres de la Direcció General de Ports i Transports. 

16.2. Pla d’atenció als ciutadans. 

Amidament 
La partida a justificar pel Pla d’Atenció al Ciutadà s’amidarà com una partida alçada 
(PA) per la realització d’una campanya d’informació al llarg de tota l’obra dirigida per 
empreses especialitzades en comunicació i atenció al públic. 
 
Abonament 
Aquesta partida inclou la realització per empreses especialitzades en comunicació i 
atenció al públic d’una campanya d’informació en el decurs de tota l’obra. El contractista 
de l’obra restarà obligat a abonar els imports presentats per la empresa o empreses que es 
designin per a la realització d’aquesta tasca. 
El pagament dels imports de les factures generades pel Pla d’Atenció als Ciutadans, es 
justificarà amb l’autorització prèvia als treballs per Direcció d’Obra i el corresponent 
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rebut visat per la Direcció d’Obra. L’import a certificar es calcularà amb l’import de les 
factures abonades, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5% en concepte de despeses 
indirectes, considerant aquest import com a preu d’execució material. 

16.3. Normativa de compliment obligatori. 

PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes” amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 
(BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 
(BOE núm. 118 de 18.05) i O.M. del 28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10). 8.3-IC: 
“Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
Ordenances sobre obres, instal·lacions i Serveis en el domini públic municipal (Consell 
plenari 22/3/1991 i 28/10/1994). 
Ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics de Barcelona (Consell plenari 
27/11/1998) Decret del Govern de la Generalitat 135/1995 de 24 de març sobre 
accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 
El títol sisè ha estat derogat pel Decret 204/1999 de 27 de juliol. 
Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març pel que s’aprova la Llei sobre tràfic, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
Reial decret 13/1997 de 17 de gener, Reglament general de Circulació. 

17. TREBALLS GENERALS 

17.1. Treballs generals. 

17.1.1. 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. 
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. 
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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. 

17.1.2. 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, tal 
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’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infrastructures 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’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 
sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, 
puguin ser 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. 

17.1.3. Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

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: 
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a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tal com a talls, canalitzacions, 
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. 

17.1.4. 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. 
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. 

18. SERVEIS AFECTATS 

18.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les 
obres. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Obra civil: 
- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col·locar. 
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- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 
- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia 
obra o de préstec. 
- Canalització de serveis, inclòs tubs. 
- Subministra i col·locació de formigó de qualsevol tipus. 
- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 
Condicions generals: 
En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els 
mateixos criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra 
executada del projecte. 

18.2. Condicions del procés d’execució. 

S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida 
d’obra d’aquest plec en el cas de l’Obra Civil. 
 
Clavegueram 
Durat l’execució dels col·lectors es mantindrà en tot moment el servei de clavegueram 
mitjançant un clavegueró executat amb anterioritat. A aquest tub quedaran connectats 
totes les escomeses particulars. 
 
Arbres i Jardins. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà perquè els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
Si la gestora de parcs i jardins, ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres 
i a càrrec del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al 
lloc que es determini. 
Aquestes operacions seran executades exclusivament per l’empresa Parcs i Jardins. 
Es obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per a 
l’execució de les obres. 
El preu a certificar-les calcularà com a l’import de les factures abonades a Parcs i Jardins 
amb els corresponents rebuts, visats per a la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA i incrementat 
amb un 5 % en concepte de despeses indirectes, considerant aquest import com a preu 
d’execució. 
 
Parades d’autobús, quioscos, bústies.  
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui perquè queden al seu interior o 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
Mobiliari urbà, enllumenat públic. 
Tots els elements del mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, etc..) existents a la 
vía pública que estiguin a la zona de les obres, es retiraran, es guardaran adequadament i 
es reposaran quan finalitzi l’obra, fora que el mateix projecte reculli la seva substitució. 
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Tots els elements de l’enllumenat públic existent a la via pública que s’hagin de retirar, es 
guardaran adequadament i es reposaran quan finalitzi l’obra, excepte els que el mateix 
projecte prevegi substituir. 
 
Semàfors. 
Tots els elements de regulació semafòrica existents a la via pública que s’hagin de retirar, 
es guardaran adequadament i es reposaran quan finalitzi l’obra, excepte els que el mateix 
projecte prevegi substituir. Tots els semàfors necessaris per a efectuar els desviaments 
provisionals es col·locaran o modificaran d’acord amb la D.F. 

18.3. Amidament i abonament. 

S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels amidaments 
corresponents. 
La unitat de connexió de escomeses al clavegueró inclou tots els treballs de excavació en 
rasa per a la detecció de les escomeses, connexió, formigonat, reblert i qualsevol altre 
treball especial per al manteniment del servei. 
Els preus de desmuntatge de senyals de trànsit, rètols, mobiliari urbà etc. inclouen la 
conservació i custòdia durant tota l’obra i la posterior reposició, la qual cosa està inclosa 
en els preus i no serà d’abonament independent . 
Per a l’abonament de les partides alçades per l’obra mecànica relatives a Serveis Afectats 
(elèctric, Aigua, gas, etc.) serà indispensable aportar el pressupost oficial i la factura de 
l’obra executada de la Companyia corresponent. 
Es considerarà per a l’abonament, en cada cas, l’import de la factura exclòs l’IVA com a 
import d’Execució Material. 

19.  SEGURETAT I SALUT 
- 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). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

19.1. Senyalització d’obra. 

Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres 
fixes en vies fora de poblat. 

19.1.1. Partida alçada d’abonament íntegre per els desviaments de tràfic, 
manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
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El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. Per a la corresponent tasca 
s’haurà d´elaborar un estudi de les afectacions dels desviaments de tràfic durant les obres 
i la solució aportada per minimitzar-ne els efectes . 
 
Criteris generals 
El pagament dels imports de les factures generades, es justificarà amb l’autorització 
prèvia al abonament per la Direcció d’Obra i el corresponent rebut visat per la Direcció 
d’Obra. 
L’import a certificar es calcularà amb l’import de les factures abonades, exclòs l’IVA. 
Aquest import es considerarà com a preu d’execució material. 
Barcelona, febrer de 2008 
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