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1. Descripció de les obres  

1.1.  Objecte d'aquest plec  

El present plec té per objecte l'ordenació de les condicions facultatives que han de 

regir en l'execució de les obres de Remodelació del Port de Llançà. En primer lloc 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 

materials a emprar; en tercer lloc, establir les condicions que ha de complir el 

procés d'execució de l'obra; i finalment, organitzar la manera de com s'han de 

realitzar els mesuraments i abonaments de les obres.  

 
1.2.  Àmbit d'aplicació  

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la Remodelació del 

Port de Llançà, que s'executaran d'acord amb les condicions que es detallen en els 

diferents apartats d'aquest Plec i en les instruccions que dicti la Direcció d'obra per 

resoldre de la manera més convenient aquelles dificultats de detall que puguin 

presentar-se, sense que l'Adjudicatari pugui introduir cap tipus de modificació que 

no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres.  

Correspondrà al Director de les obres aclarir els dubtes que es poguessin plantejar 

durant l'execució dels treballs.  

 

1.3.  Plecs, instruccions, normes i disposicions generals  

Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l'abast de les 

condicions dels materials, l'execució de les obres, el mesurament i abonament que 

de les mateixes es defineixen en aquest plec, seran d’aplicació les prescripcions 

dels Plecs de Condicions i Instruccions que se citen a continuació:  

 
 Llei 5/1998 de 17 d'abril de Ports de Catalunya. 

 Reglament de Desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de Ports de 

Catalunya, aprovat per Decret 258/2003, de 21 d'octubre. 

 Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de 

28  de juliol, de Costes aprovat per Reial Decret 1471/1989 de l'1 de 

desembre. 

 PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i 

ponts. PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors. 

 Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 per la qual s'actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
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Carreteres i Ponts pel que fa a conglomerants hidràulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE, 22/1/2000). 

 Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999 per la qual s'actualitza el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts en que fa a 

senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE, 

28/1/2000). 

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial pel que fa a 

materials per a la construcció d'explanacions i drenatges. 

 Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles 

bituminoses i paviments de formigó. 

 Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la qual s'actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres 

de Carreteres i Ponts relatius a Formigons i Acers (BOE, del 6 de març). 

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la qual s'actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Projecte 

de remodelació del Port de Llançà. 

 Obres de Carreteres i Ponts relatius a la Construcció de Explanacions 

Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de juliol).  

 PCS "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament 

de Poblacions ", aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 

(BOE núm 228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d' errades BOE núm. 51 

de 28 de febrer de 1987). 

 PCA "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d' 

Subministrament d'Aigua ", aprovat per Ordre Ministerial de 28 juliol 1974 

(BOE de 2 i 3 d'octubre i correcció d'errades al BOE de 30 d'octubre). 

 RB-90 "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de 

formigó en les obres de construcció (RB-90) "aprovat per Ordre Ministerial de 

4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 RC-97 "Instrucció per a la recepció de ciments RC-97", aprovada per "Real 

Decret 776/1997 "de 30 de maig. 

 RY-85 "Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les 

obres de construcció (RB-90) "aprovat per Ordre Ministerial del 4 de juliol de 

1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 RL-88 "Plec general de condicions per a la recepció dels maons ceràmics (RL-

88) ", aprovat per Ordre del 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 de agost del 1988). 
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 EHE-99 "Instrucció del formigó estructural'' aprovada pel Reial decret 

2661/1998 de l'11 de desembre. 

 EFHE-02 "Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de 

formigó estructural realitzats amb elements prefabricats "(BOE núm.187, de 6 

d'agost de 2002). 

 FL-90 "Norma Bàsica NBE FL-90: Murs resistents de fàbrica de maó", aprovada 

per "Reial Decret 11723/1990" del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de 

gener de 1991). 

 EF-96 "Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de 

formigó armat i pretensat (EF-96) ". 

 NBE EA-95 "Norma bàsica de l'edificació NBE EA-95: Estructures d'acer en 

edificacions ", aprovada per Reial Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE 

de 18 de gener de 1996). 

 I.F.R. "Instrucció 6.2.I.C. 1975 sobre ferms rígids "(OM de 12 de març de 1976). 

 3.1. - I.C. "Instrucció 3.1. - I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre traçat 

"aprovada per Ordre del Ministeri de Foment de 27 de desembre del 1991, 

amb una instrucció complementària sobre traçat d'autopistes aprovada per 

Ordre de 12 de març de 1976. (Modificada per Ordre de 13 de setembre de 

2001 - BOE 231 de 26 de setembre de 2001). 

 5.1. - I.C. "Instrucció 5.1. - I-C. de la Direcció General de Carreteres sobre 

drenatge ", aprovada el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), 

vigent en la part no modificada per la "Instrucció 5.2 - IC sobre drenatge 

superficial ", aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 

23 maig 1990). 

 6.1-IC i 6.2-IC. "Instrucció 6.1. i 2 I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre 

seccions de ferms ", aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 

(BOE de 30 de juny de 1989). 

 Ordre Circular 10/2002, de 15 d'octubre de 2002, sobre seccions de ferm i 

capes estructurals de ferms. 

 6.3. - I.C. "Instrucció 6.3. - I.C. de la Direcció General de Carreteres sobre reforç 

de ferms ", aprovada per Ordre Ministerial de 26 març 1980 (BOE de 31 de 

maig de 1980). 

 Ordre Circular 9/02, de setembre de 2002, sobre rehabilitació de ferms. 

 8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Ordre de 28 de 

desembre de 1999. 
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 8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 juliol 1987 (BOE 

de 4 d'agost i 29 de setembre de 1987). 

 P.A.A. "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 

subministrament d'aigua ". 

 R.A.T. "Reglament per línies d'Alta Tensió." Decret 3151/1968 de 28 de 

novembre (B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 

 R.E.T.T. "Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores" del 23 de 

febrer de 1949. 

 R.B.T. "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries "aprovat per R.D. 842/2002, de 2 d'agost, (publicat en B.O.E. 

el 2002.09.18). 

 IOS - 98 "Instrucció per al projecte, construcció i explotació d'obres 

subterrànies (IOS-98) "aprovada per Ordre de 19 de novembre de 1998 (BOE 

núm. 287 d'1 de desembre de 1998). 

 ROM 0.0 

 ROM 0.2-90 Recomanacions per obres marítimes: Accions en el projecte 

d'obres marítimes i portuàries. 

 ROM 0.3-91 Recomanacions per obres marítimes: Onatge. Annex I: Clima 

marítim al litoral espanyol. 

 ROM 0.4-95 Recomanacions per obres marítimes: Accions climàtiques II: vent. 

 ROM 0.5-94 Recomanacions per obres marítimes: Recomanacions 

geotècniques per obres marítimes. 

 ROM 4.1-94 Recomanacions per obres marítimes: Projecte i construcció de 

paviments portuaris. 

 MB-91 "Norma bàsica de l'edificació" aprovada per Reial Decret 279/91 d'1 de 

març. 

 NCSR-02 "Norma de la Construcció Sismorresistent: part general i edificació ", 

aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre (BOE núm. 244 de 11 

d'octubre de 2002). 

 NBE FL-90 "Norma bàsica NBE FL-90: Murs resistents de fàbrica de maó", 

aprovada per Reial Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 

4 de gener de 1991). 
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 NBE CPI-96 "Norma bàsica de l'edificació NBE CPI-96: Condicions de protecció 

contra incendis en els edificis ". 

 Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre'' condicionaments Urbanístics i de 

PROTECCIÓ contra incendis a els edificis restaurats'', complementaris de la 

NBE CPI-91 (DOGC núm. 1954 de 30 de setembre de 1994 i correcció d'errades 

al DOGC núm. 2005 de 30 de gener de 1995). 

 R.I.I. "Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis" aprovat per 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre 

de 1993). 

 Directives del Conveni de Prevenció de la Contaminació Marina per 

Abocaments de Productes i Altres Matèries, de 1972, corregit el 1978 i 1988 

(The London Dumping Convention). 

 Normes Bàsiques de l'Edificació (NBE) i Normes Tecnològiques de la Edificació 

(NTE) del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de obligat compliment. 

 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97), aprovada pel Reial decret 

776/1997, de 30 de maig. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, 

aprovat per Ordre de 2 de juliol de 1976 (PG3-75). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament 

d'Aigua, aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974. 

 Normes UNE d'obligat compliment en el MOPU, aprovades per OO.MM. d'11 de 

maig de 1971 i 28 maig 1974. 

 Normes de Senyalització d'Obres O.M. 1960.03.14. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 9 de novembre (BOE de 10 

de novembre). 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997 de 17 de gener). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE de 25 d'octubre), pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 9 de novembre (BOE de 10 

de novembre). 
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 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball OM de 9 març de 1971 

(en els títols no derogats per la Llei 31/1995). 

 Normes en general del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (MOPU); del 

Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions (MTTC), del Ministeri 

d'Indústria (MI), del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social (MSSS); l'antic 

Ministeri de l'Habitatge (MV); l'antic Ministeri d'Aviació Civil (MAC), etc.  

Així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels 

serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

En l'execució de les obres s'ha de respectar el que disposa el Decret 291/1994 del 

26 de juliol de la Generalitat de Catalunya, regulador dels esfondraments i altres 

residus de la construcció. 

També es respectaran les disposicions per la Generalitat de Catalunya en matèria 

d’accessibilitat, concretament per: 

 Llei 20/1991 del 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya de “Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques”, modificada pel Decret legislatiu 6/1994 del 13 de juliol.  

 Decret 135/1995 del 24 de març, del Departament de Benestar Social de la 

Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 29/91 de 25 de 

novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques'', i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 

28 d'abril del 1995). 

I també en matèria de medi ambient com: 

 Llei 6/2001 “d'Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la Protecció del 

medi nocturn” (DOCG núm. 3407, de 12 de juny del 2001). 

 Llei 16/2002, “De protecció contra la contaminació acústica” (DOGC núm. 

3407, de 12 de juny del 2001). 

També és d'aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 

disposicions comentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre 

que estigui vigent amb anterioritat a la fitxa del contracte. 

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 altres organismes competents, que tinguin aplicació de les tasques 

que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, 

quedant a decisió del director d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pugui 

haver respecte al que es disposa en aquest Plec. 
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En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 

compte en tot moment les condicions més restrictives. 

Pel que fa a la Seguretat i Salut, serà d'aplicació el que es disposa en el 

corresponent Estudi, presentat en l'Annex 7. Estudi de Seguretat i Salut, del 

present projecte. 

 

1.4.  Obres que comprèn el projecte  

1.4.1.  Aspectes generals  

El conjunt d'obres previstes en aquest projecte inclouen la remodelació del dic 

exterior del Port Llançà.  

Les obres a realitzar queden perfectament definides en els plànols del present 

projecte i en la seva Memòria.  

Les obres s'executaran d'acord amb les condicions que es detallen en els apartats 

d'aquest Plec i a les instruccions que dicti la Direcció d'obra per resoldre, de la 

manera més convenient, aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, 

sense que l'Adjudicatari pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat 

prèviament autoritzada pel Director de les obres.  

Correspondrà al Director de les obres l'aclaració dels dubtes que es poguessin 

plantejar durant l'execució dels treballs.  

1.4.2.  Descripció general de l'actuació  

Com que l’acció principal del projecte és el recreixement del mur de coronació i 

l’ampliació de la berma és realitzarà, a grans trets, aquests quatre principals 

processos: 

 Retirada de part de l’escullera que està situada a la zona més propera del mur 

de coronació. 

 Reconstrucció del mur de coronació al llarg de 172.03 m. 

 Reposició de l’escullera extreta i ampliació d’aquesta. 

 Ampliació de la berma. 

La solució adoptada es basa en l’augment del francbord en 1.6 m fins als 10.5 m de 

cota respecte el nivell mig del mar, i amb un augment de la berma de 5.7 m fins als 

15.7 m d’ample, tot això al llarg de 172.03 m de llarg. 

Aquesta informació es pot trobar en l’annex 6 de la memòria i en el document 

número 2 (plànols). 
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1.4.3.  Descripció detallada de l'actuació  

Per realitzar les actuacions descrites en l'apartat anterior, es realitzaran les 

següents activitats:  

Primera fase: 

Aquesta primera fase serà la de posta apunt de la zona, per a començar a les obres, 

i es basarà en els següents punts: 

 Adequar l’accés a la maquinària d’obra. 

 Activitats de delimitació de l’obra (tancat exterior) per qüestions de seguretat, 

tant de la zona d’obres com de la zona d’abocament de material. 

 Instal·lacions de les casetes. 

 Connexió a les xarxes de serveis. 

 Tot i que la zona està delimitada, igualment es prohibirà el pas de vehicles i 

vianants aliens a l’obra, excepte a pescadors i socis de la confraria, la qual cosa 

serà convenientment senyalitzada. 

Segona fase: 

Aquesta segona fase es caracteritzarà per la retirada d’una part de l’escullera per a 

que en la pròxima fase es pugui incrementar el mur de coronació.  

Primer de tot s’haurà de retirar una gran quantitat d’escullera de tota l’estructura i 

assegurar-nos que resti en equilibri. L’angle que ens pot garantir que l’escullera no 

caurà un cop haguem tret part d’aquesta és el de fregament intern, és a dir, d’uns 

40º. 

Tot això es farà al llarg de 172.03 m i amb un volum total de 3621.64 m3 

d’escullera de diferents tamany. 

Aquesta retirada és començarà a produir al sector nord-est de l’estructura 

mitjançant una grua eruga de 50 t que ens permetrà col·locar l’escullera retirada 

directament al camió tipus off-highway  amb una capacitat de càrrega d’unes 20 t , 

i amb una amplada necessària del camió de 5.10 m i la de la grua de 8.5 m. 

Aquestes amplades s’ajusten a la nostra secció del port. 

El procés de càrrega de l’escullera al camió és produeix en un sol pas ja que la grua 

rota sobre el seu mateix eix, evitant d’aquesta manera desplaçaments innecessaris 

d’aquesta. 

L’escullera extreta s’emmagatzemarà a un pàrquing proper al port, tal com es 

mostra en la figura 3, ja que és una distància curta, i a més, s’evitarà molèsties a la 

ciutadania amb el tràfic de camions. Els camions descarregaran el material 

directament abocant-lo al terra mitjançant el sistema hidràulic que eleva un dels 

extrems pròxims a la cabina.  
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Tercera fase: 

Un cop treta l’escullera, es procedirà a la adequació del tram del mur afectat. Això 

implicarà les següents operacions: 

 Eliminació i reparació dels possibles desperfectes (esquerdes, forats, etc). 

 Neteja de la capa superior del mur per tal d’eliminar les possibles restes de 

sal, òxid, etc. 

 Construcció de bastides mòbils i fixes. 

 Construcció dels encofrats. 

 Abocament del formigó pel recreixement del mur de construcció. 

 Curat del formigó. 

Per tal que la part antiga i la part més fresca del formigó quedin ben soldades, es 

revestirà la cara exterior, afectada pel recreixement, amb resina tipus EPOXI (de la 

marca SIKA, p.e.), i llavors es procedirà a l’encofrat i abocament del formigó.  

S’ha de tenir en compte que les bastides i els encofrats s’han de desmuntar un cop 

acabada la seva utilització, i que només es construiran per trams. 

En aquesta fase es pot revisar la situació del dic sense les capes d’escullera, per tal 

de veure si hi ha alguna zona en col·lapse a causa dels temporals. 

Quarta fase: 

En aquesta fase es produirà el reblert de l’escullera. Es reutilitzarà l’escullera 

extreta anteriorment per tal d’abaratir costos. L’escullera extra que es necessitarà, 

s’extraurà de canteres pròximes a la zona. 

Cinquena fase: 

Aquesta fase es basa en l’ampliació de la berma. Els passos a seguir són els 

següents: 

 Dragar el fons mitjançant un gànguil amb un espessor d’1 m.  

 Comprovar la capa d’escullera sobre la que s’assentarà la nova, per tal 

d’observar els possibles desperfectes a causa dels temporals.  

 Si estigues totalment destruïda, l’escullera es substituirà totalment. 

 Col·locació de la nova escullera seguint la geometria dels plànols. 

Sisena fase: 

 Eliminació de les casetes, balles i altres elements que delimitaven el perímetre 

de l’obra. 
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 Sanejament i neteja de la zona afectada per l’obra i els materials. 

 Reparació de qualsevol desperfecte ocasionat. 

 Rehabilitació de les connexions a les xarxes de servei modificades per l’obra. 

1.4.4. Documents del projecte 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1 - Memòria i Annexos 

 Document núm. 2 - Plànols 

 Document núm. 3 - Plec de prescripcions tècniques Particulars 

 Document núm. 4 - Pressupost 

S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, excepte les modificacions posteriors degudament autoritzades. 

Aquests documents són: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus 

núm. 1 i Pressupost General. 

La resta de documents donats del Projecte són documents informatius i estan 

constituïts pels Annexos a la Memòria, les Mesuraments, el Quadre de Preus núm. 2 

i el Pressupost parcial, entre d'altres. En qualsevol cas, els mesuraments tenen 

únicament caràcter orientatiu. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 

fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar només 

com un complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i 

amb seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la 

base del contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar modificacions de les 

condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents 

informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 

documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques contingudes  

en aquest Plec, preval el prescrit en aquest últim. El que s'ha esmentat en el Plec de 

Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director de les obres, 
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quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

2. Condicions que han de satisfer els materials  

2.1.  Condicions generals  

Amb caràcter general els materials a emprar en l'obra, compliran les condicions 

exigides en l’Instrucció EHE.  

El Contractista haurà de sotmetre els materials a les diferents proves especificades 

en aquest Plec de Condicions, així com les indicades per la Direcció de l'Obra per 

assegurar que compleixen les condicions necessàries.  

Els materials seran reconeguts abans de la seva ocupació en obra per la Direcció de 

l'Obra, sense l'aprovació de la qual no podran emprar-se en la construcció.  

El transport, manipulació i ocupació dels materials, es farà de manera que no 

quedin alterades les seves característiques, ni sofreixin deterioració les seves 

formes i dimensions.  

Les despeses que ocasionin els assajos, anàlisis, proves, etc, abans indicats, seran a 

càrrec del Contractista. 

 

2.2.  Equip de dragatge  

El Contractista realitzarà el dragatge amb l'equip que estimi més adequat, sempre 

que reuneixi les condicions que, segons el parer de la Direcció de l'Obra, siguin 

suficients per executar aquest dragatge correctament.  

El Contractista presentarà la relació de maquinària que compon l'equip de 

dragatge, que haurà de tenir capacitat suficient per realitzar el treball 

corresponent d'aquest Projecte en el temps establert. La Direcció de l'Obra podrà 

rebutjar aquells elements que no consideri adequats. En el cas que no es rebutgi 

cap element, aquest fet no representa per part de la Direcció de l'Obra acceptació 

alguna d'aquesta maquinària com la més idònia per a l'execució de les obres, 

quedant vigent la responsabilitat del Contractista en quant al resultat de la seva 

ocupació.  

Si durant l'execució dels treballs i segons el parer de la Dirección de l'Obra, a la 

vista dels rendiments obtinguts, no s'estimen adequats els mitjans de treball 

emprats pel Contractista, podrà exigir-se al mateix la immediata substitució parcial 

o total d’aquests mitjans, sense que per això pugui reclamar modificació alguna en 

el preu ni en el termini d'execució.  
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Els artefactes flotants hauran d'estar en bones condicions, de manera que 

compleixin folgadament l'exigit en la Norma i l’Assegurança per a la navegació 

d'aquesta classe d'embarcacions.  

Els equips terrestres seran tals que no transmetin pressions excessives al sòl (<5 

Kg/cm2), havent d'adoptar-se les disposicions necessàries (bigues flotants, 

“calzos”, etc) per evitar que sigui superada aquesta xifra. Els equips hidràulics de 

les màquines estaran en perfectes condicions, no admetent vessaments o fugides 

d'oli, podent exigir la substitució de l'equip per aquesta causa.  

S'utilitzaran els productes procedents del dragatge com a farcit en el recinte 

d'abocament definit en els plànols, sempre que es tracti de sorres i graves o altres 

productes de bona qualitat, segons el parer de la Direcció de l'Obra. Els productes 

que no reuneixin les mínimes condicions de qualitat es s’abocaran on designi la 

Direcció de l'Obra.  

 

2.3.  Pedra per a esculleres  

La pedra per a esculleres haurà de ser dura, tenaç i resistent sense 

descompondre's a l'acció dels agents atmosfèrics i de l'aigua del mar. Estarà 

exempta de fissures, plans febles, esquerdes per voladures o altres imperfeccions 

que en opinió de la Direcció de l'Obra puguin contribuir al seu enfonsament o 

trencament durant la seva manipulació, col·locació o exposició a la intempèrie. 

Tots els cantells tindran les seves cares tosques de forma angular i la seva 

dimensió mínima no serà inferior a un mitjà (½) de la seva dimensió màxima. Les 

lloses, peces vasculars, lloses fines, planes o allargades, així com els cants rodats o 

parts dels mateixos, seran rebutjats.  

La densitat de la pedra en ambients molt humits, no serà inferior a dues tones sis-

cents cinquanta quilograms per metre cúbic (2,650 t/m³). L'angle de fregament 

intern efectiu de les esculleres serà igual o major de quaranta-cinc graus (45°).  

El Contractista presentarà certificat expedit per un laboratori referent als assajos 

de les característiques físiques efectuats amb la pedra proposada per al seu ús, i de 

l'examen "in situ" de la pedrera proposada. L’esmenta’t certificat inclourà les 

següents dades:  

 Classificació geològica.  

 Pes específic, àrid sec en l'aire.  

 Desgast.  
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 Examen de la cantera per cerciorar-se que les vetes, filons i plànols febles es 

troben suficientment espaiats per obtenir esculleres de les grandàries 

necessàries.  

 Prova d'absorció per saber que la pedra no ofereix indicis de dissolució, 

reblaniment o desintegració després de la seva immersió continuada en aigua 

dolça o salada a quinze graus centígrads de temperatura durant trenta dies.  

El nombre mínim d'assajos que hauran de realitzar-se serà el següent:  

 Classificació geològica: Un de cada front exposat a la intempèrie durant els 

treballs de pedrera.  

 Pes específic i desgast: un assaig per cada cinquanta mil tones de pedra.  

 Absorció: Un assaig per cada cent mil tones de pedra.  

La pedra que s’hagi d'usar solament serà acceptada després d'haver demostrat, a 

satisfacció de la Direcció de l'Obra, que és adequada per a aquests treballs. Per a 

això, es realitzaran els assajos que es considerin necessaris durant el transcurs dels 

treballs, que seran realitzats per un laboratori oficialment aprovat i per compte del 

Contractista.  

L'aprovació de les mostres no limitarà la facultat de la Direcció de l'Obra de 

rebutjar qualsevol partida que al seu judici no compleixi els requisits exigits en 

aquest Plec.  

Les esculleres per als dics estaran constituïdes per pedra de grandària compresa 

entre cinquanta i dos-cents quilograms, eximeixen de fins. L'abocament s'efectuarà 

des de barcassa, gavarra o gànguil, o un altre mitjà que s'estimi adequat, on se 

situarà la pedra barrejada en aquesta proporció.  

El nucli o tot un de pedrera es formarà amb material de pedrera de condicions 

adequades o amb un altre material de característiques anàlogues, fàcilment 

compactable i haurà de ser aprovat per a la seva utilització por la Direcció de 

l'Obra.  

El pes del material amb grandària inferior a dues (2 Kg) quilograms serà com a 

màxim el deu per cent (10 %) del total. El pes del material el pes del qual sigui 

inferior a cinc-cents (500 g) grams serà com a màxim el dos per cent (2 %.) del 

total. No és tolerarà la presència de materials fins i pols.  

L'escullera de protecció del dic exterior estarà constituïda per pedres de pes igual 

o superior a cinc mil (5.000 t) tones. L’escullera més exposada al efecte del mar, 

seran acròpetes de 9 m3. 
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Abans de procedir a l'abocament o col·locació de les esculleres en la secció, serà 

obligatori per a cada vehicle de transport, efectuar el pesatge del mateix en 

bàscula.  

La tara s'obtindrà com a mínim dues vegades al dia, al principi del matí i de la 

tarda, per obtenir per cada pesada el pes net de l'escullera transportada i abocada. 

En la bàscula el pesador portarà un llibre de registre, amb el format que ordena la 

Direcció de l'Obra, en el qual s'anotaran els pesos i el lloc en què s'aboca l'escullera. 

Per a això es registrarà el distintiu o matrícula de cada vehicle, de manera que una 

vegada abocada o col·locada, s'anoti en una altra llibreta que es portarà a peu 

d'obra, la zona, suma o nucli i perfil en què se situa i que al final de cada jornada es 

traslladarà al llibre de bàscules.  

No es permetrà que un mateix camió o vehicle de transport, porti diferents tipus 

d'escullera.  

 

2.4.  Aigua per a morters i formigons  

L'aigua a utilitzar serà sancionada com a acceptable per la pràctica i haurà de 

complir les condicions de l’article 27 de la Instrucció EHE.  

Si l'ambient de les obres és molt sec, la qual cosa afavoreix la presència de 

fenòmens expansius de cristal·lització en els formigons, les limitacions relatives a 

les substàncies dissoltes podran fer-se encara més severes segons el parer de la 

Direcció de l'Obra, especialment en els casos i zones en què no siguin admissibles 

les eflorescències.  

En tot cas es prohibeix l'aigua de mar per al guarit del formigó, requerint la seva 

utilització per al pastat de morters i formigons no armats l'autorització prèvia de la 

Direcció de l'Obra.  

Per al control de qualitat es complirà l'indicat en l'article 81.2 de la Instrucció EHE.  

 

2.5.  Àrids per a morters i formigons  

Els àrids empleats hauran de garantir l'adequada resistència i durabilitat de 

morters i formigons.  

Per a morters s'empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l'àrid que passa 

per un tamís de cinc  mil·límetres de llum de malla, i per a formigons es empraran 

àrids fins (sorres) i àrids gruixuts (graves), atenent sempre a les limitacions de 

grandària especificades per al formigó.  
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Els àrids hauran de complir les condicions de l'article 28 de la Instrucció EHE en 

tots els seus apartats, inclosa la comprovació de la pèrdua de pes a l'assaig de cinc 

cicles segons la norma UNEIX 7136, i la Direcció de l'Obra es reserva el dret a 

exigir tots els controls i assajos previs al fet que pertoqui, tal com especifica 

l'article 81.3 de la Instrucció EHE.  

La grandària màxima de l'àrid no serà superior a 40 mm. L'àrid gruixut estarà 

format per almenys tres grandàries diferents: 5-12 mm, 12-25 mm i 25-40 mm. El 

contingut màxim de partícules silícies en l'àrid fi serà del 30% en vials d'accés i del 

20% en la resta de les superfícies.  

 

2.6.  Additius  

L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat no 

podrà fer-se sense autorització expressa de la Direcció de l'Obra, que podrà exigir 

la presentació d'assajos o certificació de característiques a càrrec d’algun 

Laboratori Oficial, en els quals es justifiqui que la substància agregada en les 

proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les 

restants característiques del formigó o morter ni representar un perill per les 

armadures.  

En tot cas, el Contractista proposarà per escrit a la Direcció de l'Obra l'additiu que 

pensa utilitzar, indicant nom del fabricador, tipus, característiques i resultats que 

espera obtenir.  

L’airejant serà de característiques tals que les bombolles d'aire closes tinguin un 

diàmetre corresponent entre 10 i 200 mm i es trobin repartides en el formigó. El 

seu dosatge serà del 40%. Si s'empressin superplastificants per millorar les 

resistències aconseguides es limitarà la seva dosi a 0,4 kg/m³.  

L'autorització per a la seva utilització serà facultativa de la Direcció d'Obra, però 

aquesta conformitat en cap cas donarà dret al Contractista a percebre quantitat 

alguna per aquest concepte, ni l’eximirà de responsabilitat per defectes o fallades 

observades amb posterioritat al seu ús, per la qual cosa serà del seu exclusiu 

compte i risc la correcció dels defectes o, si escau, la demolició, eliminació i 

reposició de la part d'obra afectada.  

S'estarà, a més, al disposat in els apartats 281, 282, 283, 284 i 285 del PG3-75.  

En principi i tret que existeixin causes molt justificades, no s'autoritzarà l'ús 

d'additius. Si existissin aquestes causes, que hauran de ser acceptades per la 

Direcció de l'Obra, només es podran utilitzar additius de marques de reconeguda 

solvència que s'hagin utilitzat durant més de deu anys.  
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2.7.  Formigons hidràulics  

En aquesta obra s'utilitzaran els formigons definits per la seva resistència 

característica a compressió en els altres documents d'aquest Projecte. Sent aquesta 

mai inferior a dos-cents (250) Kg/cm².  

La compactació del formigó s'efectuarà per vibració pel que la seva docilitat serà 

seca o sec-plàstica (con de 0 a 4) i la grandària màxima de l'àrid s'adaptarà a la 

disposició d'armadures i a l'acabat requerit.  

El seu docilitat s'adaptarà al sistema de posada en obra i compactació (sec i sec-

plàstica per al formigó vibrat) i la grandària màxima de l'àrid s'adaptarà a la 

disposició d'armadures i a l'acabat requerit (amb preferència la grandària màxima 

serà de quaranta mil·límetres o superior).  

S'hauran de complir les condicions de l'article 30º de la Instrucció EHE.  

Per a l'estudi del dosificació de les diferents classes de formigó, el Contractista 

haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la utilització en 

obra del formigó que es tracti, totes les proves necessàries, de manera que 

s'aconsegueixin les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de 

presentar-se els resultats definitius a la Direcció de l'Obra per a la seva aprovació 

almenys set dies abans de començar la fabricació del formigó.  

Per a això hauran de complir-se les especificacions dels articles 68 i 86 de la 

Instrucció EHE, així com els seus comentaris.  

Pel control de qualitat se seguirà el disposat en els articles 87, 88 i 89 de la 

Instrucció EHE.  

Es realitzarà per a cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé 

segons el nivell indicat en els plànols. La freqüència i nombre de amassades sobre 

les quals es realitzarà el control es fixarà per la Direcció de l'Obra, que haurà 

d'autoritzar el Laboratori en el qual es realitzi el trencament de provetes.  

Les provetes que s'utilitzaran per controlar la resistència del formigó seran 

cilíndriques, de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'altura, i es 

modelaran, conservaran i trencaran segons els mètodes d'assaig UNEIX 7240 i 

UNEIX 7242.  

Els assajos d'informació del formigó es realitzaran quan la Direcció de l'Obra jutgi 

el necessari i segons el que es disposa en l'article 89 de l'EHE.  

En el dosificació, fabricació, transport, posada en obra, compactació, guarit i 

control de formigons es compliran les prescripcions de la Instrucció EHE. 
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2.8.  Canonades de PVC  

Per les canalitzacions i desguassos s'empraran canonades de PVC del diàmetre 

especificat en els documents del Projecte.  

Les canonades, juntament amb totes les peces especials i accessoris de subjecció, 

seran sotmesos sempre a l'acceptació de la Dirección d'Obra. Així mateix, s’hauran 

de complir totes les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Canonades de Sanejament.  

 

2.9.  Canonades de polietilè  

Les canonades a utilitzar per al transport i distribució d'aigua seran canonades de 

polietilè d'alta densitat (PE 50A), de dos-cents mil·límetres de diàmetre nominal i 

deu atmosferes de pressió nominal.  

En la recepció del material i la realització de proves de pressió interior i proves 

d'estanqueïtat, s'aplicaran les disposicions previstes en el Plec de Condicions 

Facultatives de Canonades per al Proveïment d'Aigua i les relatives a canonades de 

sanejament, així com les Normes UNEIX-41.080, UNEIX 53-112, UNEIX 53-131, 

UNEIX 53133, fins i tot la Recomanació Internacional ISO-R-160.  

Aspecte: Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les seves 

superfícies exterior i interior un aspecte llis lliure d'ondulacions o altres defectes 

eventuals.  

Marcat: El tub de polietilè es marcarà de forma indeleble com a mínim cada metre 

de longitud, indicant com a mínim:  

 Identificació del fabricador.  

 La referència al material.  

 El seu diàmetre nominal.  

 El seu espessor nominal.  

 La pressió nominal.  

 Any de fabricació.  

 Referència al P.P.T.G. per a canonades de proveïment.  
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2.10. Marques vials reflexives amb material termoplàstic de llarga durada  

La pintura a emprar en marques vials reflexives complirà l'especificat en l'article 

278 del PG3-75.  

Les microesferes de vidre a emprar en les marques vials reflexives compliran 

l'especificat en l'article 289 del PG3-75.  

El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, les esferes de vidre i la 

maquinària que anirà a utilitzar en l'execució d'aquesta unitat d'obra, posant a la 

disposició de la Direcció de l'Obra les mostres dels materials a emprar per a la seva 

anàlisi en laboratori. El cost d'aquestes anàlisis serà per compte del Contractista.  

S'empraran pintures de classe B (color blanc). El coeficient di valoració, W1, definit 

en l'apartat 278.5.3. del PG3 no serà inferior a sis amb vuit (6,8).  

S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani 

("SPRAY-PLASTIC"). Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, 

permetent l'addició de microesferes de vidre.  

2.10.1. Característiques generals del material  

El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastosa a quaranta 

graus centígrads (40º C).  

El material aplicat no es deteriorarà amb el contacte de clorur sòdic, clorur càlcic o 

altres agents químics usats normalment contra la formació de gel en les calçades, 

ni a causa de l'oli que pugui dipositar el tràfic.  

En l'estat plàstic, els materials no desprendran fums que siguin tòxics o d'alguna 

forma perillosa a persones o propietats.  

La relació viscositat/temperatura del material plàstic romandrà constant al llarg 

de quatre reescalfaments com a mínim.  

Per assegurar la millor adhesió, el compost especificat es fondrà i mantindrà a una 

temperatura mínima de cent noranta graus centígrads (190º C) sense que sofreixi 

decoloració al cap de quatre hores a aquesta temperatura.  

En escalfar-se a dos-cents graus centígrads i dispersar-se amb paletes no 

presentarà coàguls, dipòsits durs, ni separació de calor i estarà lliure de pell, 

brutícia, partícules estranyes o altres ingredients que poguessin ser causa de 

sagnat, tacat o decoloracions.  

El material portarà inclòs un percentatge en pes d'esferes del vint per cent i, així 

mateix, un quaranta per cent del total en pes haurà de ser subministrat per 

separat.  
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El vehicle consistirà en una barreja de resines sintètiques termoplàstiques i 

plastificants, una de les quals, almenys sortirà a temperatura ambient. El contingut 

total en el lligant del compost termoplàstic no serà menys del quinze per cent ni 

major del trenta per cent en pes.  

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

de trenta segons, no sofrint adherència, decoloració o desplaçament sota l'acció del 

tràfic.  

2.10.2. Microesferes de vidre  

Les microesferes de vidre incorporades en la barreja hauran de complir amb 

l'establert en la B.S. 3262 part 1. paràgraf 5º, ja que totes passen pel tamís d'un 

amb setanta mil·límetres i no més del deu per cent passaran pel tamís de tres-

centes micres. Aquests tamisos compliran les toleràncies permeses en la B.S. 410.  

No menys del vuitanta per cent d'aquestes microesferes seran transparents i 

raonablement esfèriques, estant exemptes de partícules fosques i d'aspecte lletós.  

Les microesferes afegides sobre la superfície de la marca seguiran el gradient:  

 Tamís BS % que passa 

1.7 mm 100 
600 micres No menys de 85 
425 micres No menys de 45 
300 micres 5 – 30 
212 micres No més de 20 
75 micres No més 5 

Taula 1. Informació sobre els tamisos a emprar 

 

L'índex de refracció de les mateixes no serà inferior a un amb cinc quan es 

determini segons el mètode d'immersió utilitzant benzè pur com a líquid de 

comprovació, segons MELC 12.31.  

Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable després 

dels respectius tractaments com a aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la 

norma MELC 12.29.  

2.10.3. Característiques de la pel·lícula seca de "SPRAYPLÁSTICO"  

Tots els materials hauran de complir amb la "British Standard Specification for 

Road Marking Matrials". B.S. 3262, part 1.  

La pel·lícula de "Sprayplástico" blanca, una vegada seca, tindrà color blanc pur, 

exempt de matisos.  

La reflectància lluminosa direccional per al color blanc serà 80 MELC 12.97.  
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El pes específic del material serà de dos quilograms per litre, aproximadament.  

Els assajos de comparació s'efectuaran tenint en compte les especials 

característiques del producte, considerant-se la seva condició de "premesclat" pel 

que s'utilitzaran els mètodes adequats per a tals assajos que podran diferir dels 

usats amb les pintures normals ja que, per la seva naturalesa i espessor, no hauran 

de tenir un comportament semblant.  

2.10.4.  Punt de reblaniment  

No serà inferior a noranta graus centígrads. Aquest assaig ha de realitzar-se segons 

el mètode de bola i anell ASTM B-28-58T.  

2.10.5.  Estabilitat a la calor  

El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat. Aquesta és la 

temperatura a la qual el material pot ser mantingut per un mínim de sis hores en 

una caldera tancada o en la màquina d'aplicació sense que tingui lloc una seriosa 

degradació. Aquesta temperatura no serà menor de S + cinquanta graus centígrads 

(S + 50º C), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28-58T. La 

disminució en luminància usant un Espectrofotòmetre de Reflectància EL amb 

filtres sis-cents un, sis-cents cinc i sis-cents nou no serà major de cinc.  

2.10.6.  Solidesa a la llum  

Quan se sotmeti a llum ultravioleta durant setze hores, la disminució en el factor 

d'il·luminació no serà major de cinc.  

2.10.7. Resistència al flux  

El percentatge de disminució en altura d'un con de material termoplàstic de dotze 

(12) centímetres de diàmetre i cent més cinc (100 + 5) mil·límetres d'altura, 

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

de vint-i-cinc (25).  

2.10.8. Resistència a l'impacte  

Sis (6) de deu (10) mostres de cinquanta (50) mil·límetres de diàmetre i vint-i-cinc 

(25) mil·límetres de grossor no han de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola 

d'acer caient des de dos (2) metres d'altura a la temperatura determinada per les 

condicions climàtiques locals.  

2.10.9. Resistència a l'abrasió  

La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell “Taber” utilitzant rodes 

calibri H-22. Per a això s'aplicarà el material sobre una xapa de monel d'un vuitè de 

polzada (1/8") d'espessor i se sotmetrà la proveta a abrasió lubricada amb aigua. 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Document nº3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 26 
 

La pèrdua de pes després de dues-centes (200) revolucions no serà major de cinc 

grams (5 g).  

El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i estenedor i vehicles en 

les proporcions següents:  

 Agregat 46%  

 Microesferes de vidre  20%  

 Pigmento i estenedor  20%  

 Vehicle 20%  

 

2.11. Senyals  

2.11.1. Normativa i tipologia  

Els senyals simples de tràfic responen a les prescripcions del Codi de Circulació, 

mentre que per a la circulació s'adopten les pautes dels sistemes de senyalització 

promoguts per la Generalitat de Catalunya en els seus projectes de Imatge gràfica 

de la senyalització exterior i Suports i ancoratges per a la senyalització exterior.  

El codi de colors a emprar serà el següent:  

Informació Color fons Color text 

Port de Llançà Blau Marí Pantone 286 Blanc opac 
Localització del lloc Blau Marí Pantone 286 Blanc opac 

Informacions geogràfiques Blanc opac Blau marí Pantone 286 
Informacions de serveis Gris verdós Pantone 413 Blau marí Pantone 286 

Informacions comercials e 
industrials 

Amarillo Pantone 115 Blau marí Pantone 286 

Informacions de caràcter 
general no subjecte a 
normes específiques 

Blanc opac Blau marí Pantone 286 

Taula 2. Colors a emprar en cas de possible utilització 

 

2.11.2. Tipografia de textos  

De forma general s'utilitzaran els tipus de tipografia HELVETICA CONDENSADA 

semimedium, en caixa alta i baixa.  

2.11.3. Composició dels senyals indicadors  

Els senyals estaran constituïts per mòduls que faran referència als següents 

conceptes:  
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 Localització del lloc.  

 Adreçament geogràfic.  

 Adreçament de serveis portuaris.  

 Adreçament d'empreses comercials i industrials.  

Es compondran d'un nombre determinat de mòduls (com a norma general, sis) de 

xapa d'acer amb impressió indeleble i amb una dimensió genèrica de 2800 x 350 

mil·límetres cadascun. Es tracta de la major de les modulacions de la senyalització 

tipus Generalitat.  

El sustentament d'aquests senyals es realitzarà amb el suport doble tipus 

Generalitat per a mòduls de 2800 x 350 mil·límetres a força de perfils d'acer 

laminats en calent, de manera que es facilita la substitució o reparació de cada 

mòdul per separat, ja que s'assegura que cada mòdul sigui autònom i estigui lligat 

al panell.  

 Mòdul superior  

El mòdul superior tindrà el fons blau i presentarà en blanc la imatge corporativa 

del Port de Tarragona i un text fix "PORT DE LA GENERALITAT " o un text variable 

indicant una ubicació.  

 Resta de mòduls  

La resta de mòduls compliran les indicacions de la Normativa de la Generalitat de 

Catalunya per a Senyalització Exterior.  

 Ordenació de mòduls  

Dins de cada senyal els mòduls s'ordenen, d'adalt a abaix, donant prioritat als 

mòduls direccionadors de llocs o fites més properes al senyal enfront dels quals 

estan situats més lluny.  

 Nombre de mòduls per senyal  

El nombre màxim de mòduls per senyal, inclòs el mòdul superior, és de sis. En 

general tots els conjunts seran de sis mòduls, salvo els casos en què és inferior.  

 

2.11.4. Suport físic dels senyals  

Es distingeix entre dos tipus de suports:  

 Els suports propis dels senyals de tràfic bé sobre el sòl o adossades a parets, 

baranes, façanes, etc.  
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Els senyals de tràfic presenten el suport habitual en tub de xapa rectangular que es 

realitzarà amb tractament antioxidant i anticorrosiu.  

El seu sistema d'ancoratge s'efectuarà pels sistemes habituals per a aquest tipus de 

senyals.  

 Els suports per als senyals indicadors, d'advertiment i d'esquema general del 

Port.  

S'adopta com a suport dels altres tipus de senyals el proposat per la Normativa de 

la Generalitat de Catalunya en Suports i Ancoratges per a la Senyalització Exterior.  

A la modulació adoptada de 2800 mil·límetres li correspon sempre un suport doble 

en els extrems a força de perfils d'acer laminats en calent (UPN 120 + angular 

corresponent).  

L'altura lliure que quedarà per sota de la senyalització serà de 2.20 metres perquè 

no obstaculitzi el pas de vianants. La part prevista per ser encastada en el terreny 

serà la que asseguri els esforços requerits en qualsevol de les adreces 

d'embranzida.  

A continuació s'acompanya detall del doble suport per als senyals indicadors 

modulades a 2800 mil·límetres.  

2.11.5.  Quadre sinòptic de característiques i catàleg  

Característiques gràfiques  

 Longitud dels indicadors: 280 cm  

 Altura de la tipografia: 20 cm  

 Distància de lectura: 88 m  

Característiques informatives  

 Capacitat informativa: totes les informacions  

Característiques de disseny  

 Tipus de suports: Doble suport  

 Materials dels indicadors: Planxa d'acer  

 Materials dels suports: Perfils d'acer laminat en calent  

 Materials dels ancoratges: Perfiles d'acer laminat en calent  

 Capacitat màxima d'indicadors simples: 6  
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 Acció gravitatòria màxima: 16 Kg  

 Moment flector màxim: 600 mKp  

Característiques d'ubicació  

 Receptor: Conductor  

 Relació amb el receptor: Perpendicular  

 Separació a límit de calçada: 100 cm  

2.11.6. Característiques dels materials que componen la senyalització pròpiament 

Com que l'ambient del Port on es van a col·locar aquestes senyalitzacions és molt 

agressiu, el material serà de xapa d'acer galvanitzat i pintat.  

Acer: 

El material que constitueix les plaques serà acer dolç de la primera fusió d'1.8 

mil·límetres d'espessor, amb una tolerància de 0.2 mil·límetres, segons s'indica en 

la vigent normativa per a aquests articles.  

La xapa portarà un procés de galvanització en calenta amb un recobriment de 

màxima qualitat, complint amb la norma ASTM. A-525-83, amb un acabat en estel 

matat amb la finalitat d'assegurar la màxima adherència en els recobriments 

posteriors. Quant a la confortabilitat i embotició es complirà el prescrit en la 

norma UNEIX-36130-76.  

Estampació: 

Els reforços perimetrals dels panells es realitzaran per mediació d'una plegadora 

en premsa fins a 60 t amb un radi superior a 1 mil·límetre, d'aquesta forma 

s'aconsegueix en una operació els reforços de 25 mil·límetres a 90º.  

Preparació de les superfícies: 

La importància que té aquesta fase en la qualitat final fa que s'incideixin en la 

mateixa forts controls per aconseguir i assegurar el correcte desgreixatge en les 

superfícies.  

Podrà dur-se a terme per mitjà d'una cuba de tricloroetilens de manera que 

s'aconsegueixi en tot moment un desgreixatge exempt d'impureses amb una 

volatilitat suficient per assegurar-se que la superfície no tingui restes de dissolvent 

per passar a la fase següent.  
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Imprimació: 

Es realitzarà a continuació la imprimació de les superfícies preparades per un 

producte fosforescent de dos components. Aquesta operació es realitzarà en 

calenta amb un espessor de pel·lícula seca de 25 micres, assecant-se posteriorment 

al forn.  

Els controls de qualitat posteriors a la imprimació seran els següents:  

 Adherència  

Indicacions: MELC 12.92  

Assajos d'ERICHSEN DIN 53156  

Adherència de la quadrícula DIN 5315  

Mandril cònic ASTM D-522-60  

Embotició DIN-5010  

 Resistència a la immersió en aigua  

Indicacions MELC 12.91  

Test d'humitat ASTM 1735  

 Resistència a la intempèrie  

Indicacions MELC 12.07  

 Resistència a l'assaig de boira salina  

Indicacions MELC 12-104  

Norma ASTMA I-117-64  

2.11.7. Aplicació de les diverses capes de pintura  

Després de la imprimació s'aplicaran les diverses capes de pintura amb pistoles 

d'aplicació en calenta.  

La composició dels esmalts utilitzats quant a pigment i vehicles haurà de complir 

tota la normativa i legislació vigent.  

Les proves al fet que se sotmeten les pintures abans de la seva aplicació són les 

següents:  

 Composició  

Indicacions MELC 12-05  
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 Estabilitat  

Indicacions MELC 12-77  

 Aplicació  

Indicacions MELC 12-03  

Norma INTA 161306  

 

Les peces, una vegada aplicats els esmalts, es passaran pel forn de convecció 

forçada, on s'escalfen, per acabar el procés de reticulació.  

Els assajos als quals se sotmeten amb la pel·lícula asseca les peces fornejades són 

els següents:  

 Color  

Indicacions MELC 12-108  

Norma UNEIX 48-103  

 Brillo especular a 60º  

Indicacions MELC 12-100  

 Reflectància lluminosa direccional (45º-0º)  

Indicacions MELC 12-97  

 Poder cobrint  

Indicacions MELC 12-96 També es realitzaran tots els assajos indicats per la 

imprimació.  

2.11.8. Reflectorizat  

Els senyals reflexius passaran a continuació una fase on se'ls aplicarà una làmina 

retroreflectant, aquesta làmina ha d'estar homologada.  

Aquestes làmines hauran d'aplicar-se amb màquines termopneumàtiques d'alt 

buit, preparades, el cicle del qual de temps i temperatures han de controlar-se 

perquè aquestes senyals compleixin les recomanacions per a l'ocupació de plaques 

reflectants en la senyalització vertical de carreteres, de 1984, del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme, Direcció general de Carreteres.  
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2.11.9. Acabat  

En la fase final, el producte ha de sofrir una inspecció general del seu estat i es 

marcarà en la seva part posterior el distintiu de Ports de la Generalitat de 

Catalunya i amb la marca comercial de l'empresa al costat de la data de fabricació.  

Els senyals hauran de subministrar-se amb les peces d'ancoratge i embalades amb 

plàstic mitjançant una màquina que eviti danys.  

 

2.12. Enllumenat d'emergència  

L'enllumenat d'emergència a instal·lar ha de complir íntegrament les normes 

UNEIX 20062-73 i 20-392-75 referents a aparells autònoms per a enllumenat 

d'emergència incandescent i fluorescent respectivament.  

Els aparells autònoms a utilitzar seran del tipus d’emergència més senyalització i 

incorporaran els dispositius de fixació normal a la paret corresponents. Seran del 

tipus I-32P o similar, de 3.2 watts de potència, 10 L/W de rendiment lumínic i de 

6'4 metres quadrats de superfície de cobertura.  

Es disposarà d’un aparell en cadascun dels accessos a les diferents sales de 

l'estació transformadora.  

 

2.13. Equip de pressurització  

Es col·locarà un equip de pressurització i ventilació en el centre de transformació i 

amb les següents característiques:  

Característiques tècniques de la unitat de ventilació UV 2-1 600194.  

2.13.1. Estructura  

 Estructura fabricada en perfilaria de alumini extorsionada i anoditzada de 40 

mm, unida mitjançant cantoneres d'alumini injectada.  

 Perfils, marcs portafiltres, tapajuntes i laterals interiors, d'acer galvanitzat. 

Bancada soportació unitat de filtració en UPN-60, pintada amb imprimació.  

 Panells laterals de 23 mm d'espessor, planxa interior en acer galvanitzat.  

 Planxa exterior texturada amb làmina de PVC de color blau i aïllament 

d'escuma de polisocianurat (M1) entre ambdues planxes.  

 En l'aspiració, a l'entrada d'aire portarà una tela electrosoldada antiocells 

d'acer galvanitzat.  
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 Unitat de filtració dissenyada amb dues etapes de filtració, per a dues unitats 

filtres de borses.  

 Aquesta unitat porta instal·lat amb 1 manòmetre diferencial de pressió 

analògic per poder realitzar el control de les pèrdues de càrrega conjuntes dels 

filtres instal·lats.  

2.13.2. Mòdul d'impulsió  

 Ventilador tipus ADN 160  

 Motor 0,545 KW a 3.000 r.p.m.  

 Pressió estàtica total de 55 mm c.a.  

2.13.3. Característiques tècniques dels filtres  

1ª etapa: 

 Composta per una unitat del filtre de borses de ref. F45R ½ de mesures 

frontals 595x289x330 mm amb 3 borses.  

 Bosses fabricades de fibres sintètiques orgàniques d'alt rendiment, 

d'estructura progressiva. Marc de suport de les bosses de poliuretà injectat per 

evitar fugides, resistents a la humitat 100% són autoextingibles segons norma 

DIN53438 (classe F1).  

 Grau de separació mitjà (pols ASHRAE gravimètric): 95%  

 Eficàcia mitjana (pols Dust-espot) : 20%  

 Cabal nominal : 1.700m³/h  

 Δp inicial a cabal d'1.000 m³/h : 2 mm c.a.  

 Δp final : 20 mm c.a.  

 Capacitat d'acumulació de pols : 590 g.  

2ª etapa: 

 Composta per una unitat del filtre de borses de ref. F45R ½ de mesures 

frontals 595x289x650 mm amb 3 bosses.  

 Borses fabricades de fibres sintètiques orgàniques d'alt rendiment, 

d'estructura progressiva. Marco suporti borses de poliuretà injectat per evitar 

fugides, resistents a la humitat 100% són autoextingibles segons norma 

DIN53438 (classe F1).  
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 Grau de separació mitjà (pols ASHRAE gravimètrica): 97%  

 Eficàcia mitjana (pols Dust-espot) : 51%  

 Cabal nominal : 2.125 m³/h  

 Δp inicial a cabal d'1.000 m³/h : 2 mm c.a.  

 Δp final : 25 mm c.a.  

 Capacitat d'acumulació de pols : 690 g.  

 

2.14. Electrificació i enllumenat  

Totes les instal·lacions elèctriques i electròniques: quadres de comandament, de 

distribució, de protecció, preses de terra, enllumenat, il·luminat d'emergència, 

telefònics i instal·lacions de comunicació en general, compliran en tot moment els 

Reglaments i Normatives sobre aquest tema vigents en el moment d'execució de 

l'obra.  

Els materials, elements, aparells, etc, seran de primera qualitat i totes les 

instal·lacions seran dutes a terme per personal de reconeguda capacitat tècnica i 

experiència en el muntatge, podent obligar la Direcció de l'Obra la seva remoció i 

substitució per uns altres que assegurin la consecució d'una perfecta instal·lació i 

correcte funcionament i durabilitat de les mateixes.  

S'exigirà l’aprovació expressa de la Direcció de l'Obra a la marca i característiques 

dels materials que es vagin a utilitzar per a les instal·lacions.  

 

2.15. Cables elèctrics  

Els cables a instal·lar per a línies de Mitja Tensió seran del tipus RHZ-1 18/30 KV i 

12/20 KV. Compliran les característiques homologades per ENDESA, i estaran 

formats pels següents elements:  

 Construcció  

- Conductor: Alumini classe 2  

 Triple extracció  

- Semiconductor interior: Compost semiconductor reticulat.  

- Aïllament: Polietilè reticulat (XLPE)  

- Semiconductor exterior: Compost semiconductor reticulat.  
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- Pantalla: Fils de coure. Obturació longitudinal.  

- Coberta: Polietilè (Z1).  

Comprovació documental de l'informe del fabricador.  

 

2.16. Preses de terra  

2.16.1. Terra de protecció  

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals, de tots els aparells i 

equips instal·lats en el Centre de Transformació, s'uneixen a la terra de protecció: 

envolupants de les cel·les i quadres de Baixa Tensió, reixetes de protecció, carcassa 

dels transformadors, etc., així com l'armadura de l'edifici (si aquest és prefabricat). 

No s'uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques del Centre, si són 

accessibles des de l'exterior.  

2.16.2. Terra de servei  

A fi d'evitar tensions perilloses en Baixa Tensió, a causa de fallades a la xarxa d'Alta 

Tensió, el neutre del sistema de Baixa Tensió es connecta a una presa de terra 

independent del sistema d'Alta Tensió, de tal forma que no existeixi influència a la 

xarxa general de terra, per a això s'empra un cable de coure (0,6/1 kV).  

De cadascun dels elements metàl·lics d'enllumenat sortirà un conductor de terra 

que s'empalmarà a una arqueta enregistrable on es clavaran les piques necessàries 

per obtenir un valor de terra inferior a 10 Ohms. Aquestes arquetes se situaran a 

uns cinc (5) metres de distància de cadascuna de les torres, fora de la 

fonamentació de les mateixes.  

 

2.17. Quadres de distribució de les línies elèctriques de B.T.  

El quadre de distribució i protecció de línies en baixa tensió serà Moeller. 

L'empresa adjudicatària haurà de proposar amb antelació suficient el quadre a 

adoptar, que haurà de ser aprovat per la Direcció de l'Obra.  

Es complirà la normativa CE segons SBA462/I10-97/0001/00.  

El quadre es lliurarà muntat, instal·lat i amb connexió al transformador i línies 

elèctriques de baixa tensió.  
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2.18. Transformador de potència  

2.18.1. Transformador 1  

Transformador trifàsic reductor de tensió, amb neutre accessible en el secundari, 

de potència 1000 kVA i refrigeració natural Oli, de tensió primària 25 kV i tensió 

secundària 440V.  

Altres característiques constructives:  

 Regulació en el primari: ±2,5%, ±5%  

 Tensió de curtcircuit (Ecc): 6%  

 Grup de connexió: Dyn11  

 Protecció incorporada al trafo: Relé DGPT2  

2.18.2. Transformador 2  

Transformador trifàsic reductor de tensió, amb neutre accessible en el secundari, 

de potència 2000 kVA i refrigeració natural d’oli, de tensió primària 25 kV i tensió 

secundària 6000 V. 

 Altres característiques constructives:  

 Regulació en el primari: ±2,5%, ±5% 

 Tensió de curtcircuit (Ecc): 6% 

 Grup de connexió: Dyn11 

 Protecció incorporada al trafo: Relé DGPT2 

2.18.3. Transformador 3  

Transformador trifàsic reductor de tensió, amb neutre accessible en el secundari, 

de potència 630 kVA i refrigeració natural Oli, de tensió primària 25 kV i tensió 

secundària 380 V.  

Altres característiques constructives:  

 Regulació en el primari: ±2,5%, ±5% 

 Tensió de curtcircuit (Ecc): 4,5% 

 Grup de connexió: Dyn11 

 Protecció incorporada al trafo: Termòmetre 
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2.19. Sistema de protecció i extinció contra incendis per CO2 

Els elements del sistema de protecció i extinció de contraincendis hauran de 

complir la següent normativa:  

 NBE-CPI/96: Condicions de protecció contraincendis, aprovada per RD 

2177/1996 de 4 d'octubre.  

 Reglament d'aparells a pressió, aprovat per RD 244/1979, de 4 d'abril.  

 ITC-MIE-AP-5: Extintores d'incendis, aprovada per O.M. de 31 de maig de 

1982, i successives modificacions.  

 ITC-MIE-AP-7: Ampolles i “botellones” de gasos comprimits, liquats i dissolts a 

pressió, aprovada per O.M. d'1 de setembre de 1982, i successives 

modificacions.  

 UNEIX 23.007. Components dels sistemes de detecció automàtica d'incendis  

- Parteix 1/77. Introducció  

- Parteix 2/82. Requisits i mètodes d'assaig dels equips de control i 

senyalització  

- Parteix 4/82. Subministrament d'energia.  

- Parteix 7/82. Detectors puntuals de fums.  

 UNEIX 23.008. Sistemes de detecció automàtica d'incendis.  

 UNEIX 23.581. Sistemes fixos d'extinció d'incendis per CO2.  

Es disposarà un sistema de protecció i extinció contra incendis en l'estació 

transformadora.  

Tots els elements del sistema hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra, de 

manera que no es procedirà a la seva instal·lació sense haver-hi abans obtingut la 

seva acceptació.  

La Direcció de l'Obra podrà canviar el nombre o tipus d'algun dels elements del 

sistema sense que el Contractista pugui reclamar variació en el preu de la unitat 

d'obra.  

 

2.20. Examen dels materials  

Tots els materials seran examinats abans de la seva ocupació en obra, en els 

termes i forma que indiqui la Direcció de l'Obra, sense el requisit de la qual no 
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podrà, el Contractista, fer ús d'ells en l'obra. Aquest examen no implica la recepció 

dels materials ni eximeix la responsabilitat al Contractista mentre que no es rebi 

definitivament l'obra, sense perjudici de l'establert en les disposicions vigents.  

 

2.21. Materials que no estiguin en condicions  

Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec, sigui rebutjada 

qualsevol partida de material per la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de 

procedir a retirar-la de la mateixa en el termini màxim de deu (10) dies explicats 

des de la data en què li sigui comunicat tal extrem.  

Si no ho apliqués en aquest terme, la Direcció de l'Obra podrà disposar la retirada 

del material rebutjat per ofici i per compte i risc del Contractista.  

Totes les despeses que qualsevol d'aquestes dues condicions derivessin quant a 

materials i mà d'obra, o de qualsevol altre tipus, seran per compte exclusiu del 

Contractista.  

 

2.22. Materials no especificats en aquest Plec  

Seran de qualitat suficient, segons el parer de la Direcció de l'Obra, la qual els 

examinarà abans de la seva autorització per a l'ocupació en l'obra.  

Si els materials especificats en els articles anteriors i en els altres documents no 

existissin en el mercat en el moment de l'execució de les obres, per canvi de norma 

o especificació, per deixar-se de fabricar o per qualsevol altra causa, es proposarà 

la seva substitució per altres equivalents en la norma vigent en aquell moment o en 

el nivell de qualitat especificat, que haurà de ser acceptat prèviament per la 

Direcció de l'Obra.  

El canvi o substitució per aquestes causes no comportarà variació del preu, estant 

obligat el Contractista a realitzar-ho pel preu inicial del Contracte.  

3. Execució de les obres  

3.1.  Instal·lacions  

Constitueix obligació del Contractista l'estudi i construcció al seu càrrec, de totes 

les instal·lacions auxiliars de l'obra, incloses les obres provisionals necessàries per 

a l'execució de les definitives, que no estan incloses en el projecte tinguin funció 

d'auxiliars de les mateixes, tret que al pressupost es compti amb alguna partida 

destinada a aquesta fi.  
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Si les instal·lacions es construeixen en el mateix lloc de l'obra, la seva ubicació i 

disposició haurà de ser aprovada per la Direcció de l'Obra. En qualsevol cas 

aquestes hauran de reunir les condicions de seguretat necessàries per no oferir 

cap perill al personal que treballi en l'obra.  

Els subministres d’aigua, electricitat i qualsevol altra cosa necessària per a 

l'execució de l'obra o el funcionament de les instal·lacions adscrites a la mateixa, 

seran per compte i risc del Contractista, excepte en el previst en el primer paràgraf 

d'aquest article.  

Les obres necessàries per a l'obtenció d'aquests subministraments seran 

aprovades per la Direcció de l'Obra, tenint en compte fonamentalment els aspectes 

de funcionalitat, seguretat i no entorpiment d'altres treballs o funcions als quals 

pugui afectar la construcció o el funcionament de les mateixes. En qualsevol cas el 

Contractista haurà de proveir-se dels permisos o llicències que sigui necessari 

obtenir, ja de l'Autoritat Portuària o de qualsevol altre organisme, i satisfer, si 

s’escau, els cànons o impostos a qui li pertoqués.  

El Contractista estarà obligat, a la seva costa i risc, a desmuntar, demolir i 

transportar fora de la zona de les obres, al final de les mateixes, tots els edificis, 

fonamentacions, elements, encofrats i material inútil que li pertanyi o hagin estat 

utilitzats per ell, amb excepció dels quals explícitament i per escrit determini la 

Direcció de l'Obra.  

 

3.2. Senyalització i abalisament de les obres  

El Contractista col·locarà a la seva costa la senyalització i abalisament de les obres 

amb la situació i característiques que indiquin les ordenances i autoritats 

competents i el Pla de Seguretat i Salut. Així mateix cuidarà de la seva conservació 

perquè serveixin a l'ús al que van ser destinats, durant el període d'execució de les 

obres.  

Si alguna de les senyals o balises ha de romandre, fins i tot amb posterioritat a la 

finalització de les obres, s'executarà de forma definitiva en el primer moment en 

què sigui possible.  

Es compliran en qualsevol cas els extrems que a continuació si relacionen sempre 

que no estiguin en contradicció amb el Pla de Seguretat i Salut.  

 

 Les tanques de protecció distaran no menys d'1.00 metre de la vora de la rasa, 

quan es prevegi pas de vianants paral·lel a la Direcció de la mateixa i no menys 

de 2.00 metres quan es prevegi pas de vehicles.  
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 Quan els vehicles circulin en sentit normal a l'eix de la rasa la zona fitada 

s'ampliarà a dues vegades la profunditat de la mateixa en aquest punt, sent 

l'amplària mínima de 4.00 metres limitant-se la velocitat en qualsevol cas.  

 L'apilament de materials i terres extretes en corts de profunditat major d'1.30 

metres es disposaran a una distància no menor de 2.00 metres de la vora.  

 En rases o pous de profunditat major d'1.30 metres sempre que hi hagi 

operaris treballant a l'interior, es mantindrà un de reguarda en l'exterior.  

 La il·luminació s'efectuarà mitjançant llums situats cada 10 metres lineals.  

 Les rases de profunditat major d'1.30 metres estaran proveïdes d'escales que 

depassin 1.00 metre la part superior del tall.  

 En zona urbana la rasa estarà completament circumdada per tanques.  

 Les zones de construcció d'obres singulars estaran completament barrades.  

 En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques 

dels pous de profunditat >1.30 metres amb un tauler resistent, xarxa o 

element equivalent.  

 Com a complement als tancaments de rasa es col·locaran tots els senyals de 

tràfic incloses en el codi de circulació que siguin necessàries.  

 La senyalització de les embarcacions del tren de dragatge compliran les 

normes de navegació i les que pugui dictar la Capitania Marítima d'aquest Port.  

 

3.3.  Transport d'esculleres  

Abans de procedir a l'abocament o col·locació de les esculleres en la secció, serà 

obligatori per a cada vehicle de transport, efectuar el pesatge del mateix en 

bàscula.  

La tara s'obtindrà com a mínim dues vegades al dia, al principi del matí i de la 

tarda, per obtenir per cada pesada el pes net de l'escullera transportada i abocada. 

En la bàscula el pesador portarà un llibre de registre, amb el format que ordena la 

Direcció de l'Obra, en el qual s'anotaran els pesos i el lloc en què s'aboqui 

l'escullera. Per a això es registrarà el distintiu o matrícula de cada vehicle, de 

manera que una vegada abocada o col·locada, s'anoti en una altra llibreta que es 

portarà a peu d'obra, la zona, suma o nucli i perfil en què se situa i que al final de 

cada jornada es traslladarà al llibre de bàscules.  

No es permetrà que un mateix camió o vehicle de transport, porti diferents tipus 

d'escullera.  
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3.4.  Col·locació de l'escullera  

Tant les esculleres que constitueixen el nucli com les quals formen els mantells de 

protecció podran ser executades pel Contractista pel procediment que estimi més 

convenient, sempre que els massissos para això constituïts resultin de la forma, 

dimensions i situació especificades en els diferents documents del Projecte i que 

amb aquest procediment puguin donar-se compliment a totes les condicions 

imposades en el present Plec.  

No obstant això, la Dirección de l'Obra podrà en qualsevol moment rebutjar tot 

procediment que al seu judici no sigui satisfactori o del que resulti una reiterada 

tendència de les esculleres a quedar col·locades en una determinada orientació o 

posició.  

3.4.1. Toleràncies per a la construcció dels diferents mantells d'escullera (talussos 

de cada mantell)  

Escullera de nucli en motes de tancament:  

 Talús interior: ± 20 centímetres mesurats en sentit vertical, respecte al perfil 

tipus. 

 Talús exterior: ± 20 centímetres mesurats en sentit vertical, respecte al perfil 

tipus. 

 Escullera de filtre major de 100 Kg: ± 25 centímetres mesurats en sentit 

vertical, respecte al perfil tipus. 

 Escullera major de 2 tones: + 45 centímetres mesurats en sentit vertical, 

respecte al perfil tipus.  

Es prendran perfils cada dos metres cinquanta centímetres (2,50 metres) que 

serviran, prèvia aprovació per la Direcció de l'Obra, per autoritzar el començament 

de la capa següent.  

La Direcció de l'Obra podrà ordenar la rectificació de les esculleres que no estiguin 

situades dins del perfil tipus i les toleràncies anteriorment definides.  

Els nuclis aniran avançats en la seva execució pel que fa als mantells exteriors en 

una longitud de deu a vint (10 a 20) metres, segons que l'època de l'año sigui 

propícia o no als temporals, i dels mantells intermedis a l'exterior podrà haver-hi 

l'avanç de cinc a quinze (5 a 15) metres.  

Abans de procedir a l'abocament del mantell intermedi i interiors, s'assegurarà el 

Contractista que els talussos del nucli in que es recolzen aquells són els deguts, i la 

Direcció de l'Obra podrà exigir i realitzar en qualsevol moment la seva 

comprovació.  
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No s'iniciarà l'abocament de l'escullera en els mantells exteriors fins que no es 

tinguin els talussos en què es recolzen, podent igualment exigir i realitzar les 

comprovacions dels perfils que s'indiquen en el corresponent article d'aquest Plec.  

 

3.5.  Obres de formigó en massa o armat  

En el dosatge, fabricació, transport, posada en obra, compactació, guarit i control 

de formigons, es compliran les prescripcions de la Instrucció EHE.  

3.5.1. Dosatge i fabricació del formigó  

En la fabricació dels formigons es compliran, a més de les prescripcions generals 

de la instrucció EHE, les següents:  

 Per les especials característiques dels formigons en aquesta obra, es fabricaran 

en central pastadora situada a peu d'obra o en els seus voltants dins del 

recinte portuari. Solament s'acceptaran formigons fabricats fora del recinte 

portuari si existeixen causes molt justificades segons el parer de la Direcció 

d'Obra i es compleixen les següents condicions:  

- La Central haurà de ser pastadora i haurà de destinar el temps necessari per 

al pastat complet.  

- La Central fabricadora del formigó serà única en cada moment i la mateixa 

sempre al llarg de l'obra, tret que la Direcció de l'Obra decideixi el seu canvi 

per no complir-se les condicions d'aquest Plec.  

- El tipus de ciment a emprar serà l'indicat en aquest Plec de Condicions i 

serà de la mateixa marca i procedència al llarg de l'obra, tret que la Direcció 

de l'Obra estimi convenient el seu canvi per no complir-se les condicions 

d'aquest Plec.  

- El ciment no tindrà una temperatura superior a 50º en el moment de la seva 

utilització.  

- No s'utilitzaran additius.  

- La relació aigualeix/ciment no serà superior a 0,50.  

- La consistència per a la posada en obra serà entre seca i sec-plàstica (con 

d'Abrams 0-4 cm), amb una tolerància màxima de 10 mm.  

- Els àrids seran de pedreres o graveres de reconeguda qualitat i la seva 

procedència no es canviarà al llarg de l'obra. Sempre que es pugui 

s'utilitzaran sorres rentades procedents de rieres o jaciments de tot-u 

naturals.  
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 Els àrids, l'aigua i el ciment hauran de dosar-se automàticament in peso. Les 

instal·lacions de dosatge, el mateix que totes les altres per a la fabricació i 

posada en obra del formigó, hauran de sotmetre's a l'aprovació de la Direcció 

de l'obra, que comprovarà el seu correcte funcionament abans de la seva 

posada en marxa i quan ho estimi oportú durant les obres.  

 El Contractista proposarà a la Direcció de l'obra, mitjançant assajos previs, 

dosatges tipus per a cada qualitat de formigó, dosatges que no podran ser 

alterades sense autorització. Cada vegada que es canviï la procedència d'algun 

dels materials, haurà d'estudiar-se un nou dosatge.  

 En la consistència del formigó s'admetrà una tolerància de deu (10) 

mil·límetres.  

 Els dosatges que es donin en alguns documents, com els quadres de preus, 

solament són a títol orientatiu i de composició de preus.  

 La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja regular i 

íntima dels components, proporcionant un formigó de color i consistència 

uniforme.  

 Excepte per a formigonats en temps freds, la temperatura de l'aigua de pastat 

no haurà de ser superior a quaranta (40) graus centígrads. Tant l'àrid fi com el 

gruix i el ciment, es pesaran per separat i en fixar la quantitat d'aigua que hagi 

d'afegir-se a la massa, serà imprescindible tenir en compte la que contingui 

l'àrid fi i eventualment la resta dels àrids.  

 Abans d'introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s'haurà carregat 

en una part de la quantitat d'aigua requerida per la massa, completant-se el 

dosatge d'aquest element en un període de temps que no haurà de ser inferior 

a cinc (5) segons ni superior a la tercera part (1/3) del temps de barrejat, 

explicats a partir del moment en el qual el ciment i els àrids s'han introduïts en 

el mesclador.  

 El període de batut serà el necessari per aconseguir una barreja íntima i 

homogènia de la massa sense disgregació.  

 Abans de tornar a carregar de nou la formigonera, es buidarà totalment el seu 

contingut.  

 No es permetrà tornar a pastar en cap cas formigons que hagin enduriment 

parcialment, encara que s'afegeixin noves quantitats de ciment, àrid o aigua.  

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

perfectament abans d'abocar materials en ella.  
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3.5.2. Transport del formigó  

 El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui 

possible, emprant mètodes que accepti la Direcció de l'Obra i que impedeixin 

tota segregació, exsudació, evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys en 

la massa.  

 En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un 

principi d'enduriment o presentin qualsevol altra alteració.  

 Les característiques de les masses varien del principi al final de cada 

descàrrega de la formigonera. Per això, per aconseguir una major uniformitat 

no haurà de ser transportada una mateixa pastada en camions o 

compartiments diferents.  

 S'aconsella netejar l'equip emprat per al transport després de cada recorregut. 

Per facilitar aquesta neteja serà convenient que els recipients utilitzats siguin 

metàl·lics i de cantonades rodones.  

 Quan la fabricació de la barreja s'hagi realitzat en una instal·lació normal, el 

seu transport a obra es realitzarà emprant camions proveïts d'agitadors.  

 S'utilitzaran camions amb tambors giratoris o camions proveïts de paletes, la 

velocitat de les quals d'agitació estarà compresa entre dues (2) i sis (6) 

revolucions per minut; el volum transportat no serà superior al vuitanta (80) 

per cent del fixat pel fabricant de l'equip i en qualsevol cas, seran capaços 

d'efectuar el transport i la descàrrega de la barreja en obra sense segregació 

dels elements que constitueixen el formigó.  

 El període de temps comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del 

formigó en obra serà inferior a una (1) hora i durant tot el període de 

transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema d'agitació. 

Aquest període de temps haurà de reduir-se, si la temperatura és elevada o si 

existeixen circumstàncies que contribueixin a un enduriment ràpid del 

formigó.  

 Quan s'utilitzin centrals per dosar en sec les masses i aquestes hagin de ser 

després transportades fins a la formigonera, dit transport es realitzarà en 

vehicles proveïts de diversos compartiments independents, un (1) per massa, 

o bé dues (2) per massa, un per als àrids i un altre per al ciment.  

 En aquests casos es posarà especial cura per evitar que, durant el recorregut, 

puguin produir-se pèrdues de pols de ciment. Per a això, quan els àrids i el 

ciment vagin plegats a un mateix compartiment, en omplir aquest s’abocarà 

primer una part d'àrid, després el ciment i finalment, la resta de l'àrid. Si el 

ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament.  



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Document nº3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 45 
 

 En tot cas, s'estarà al disposat en l'article 610.7 del PG-3/75 i en l'article 69 de 

la Instrucció EHE.  

3.5.3. Posada en obra del formigó  

 Com a normal general, no haurà de transcórrer més d'una (1) hora entre la 

fabricació del formigó i la seva posada en obra i la seva compactació. La 

Direcció de l'Obra podrà modificar aquest termini si s'empren ciments o 

additius especials.  

 No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un 

metre cinquanta (1,50) centímetres, quedant prohibit llançar-ho amb pales a 

gran distància, distribuir-ho amb rasclets o fer-ho avançar més d'un (1) metre 

dins dels encofrats.  

 Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó, sempre que l'extrem 

de la mànega no estigui situat a més de tres (3) metres del punt d'aplicació; 

que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a un cinquè 

(1/5) de metre cúbic; que s'elimini tot el reboti excessiu del material i que el 

raig no és dirigeixi directament a les armadures.  

 Per a l'abocament del formigó sota l'aigua i per evitar la seva segregació, el 

formigó es col·locarà acuradament en una massa compacta i en la seva posició 

final, mitjançant bombament o per altres mitjans aprovats per la Direcció de 

l'Obra, i no haurà de remoure's després d'haver estat dipositat. Es tindrà 

especial cura a mantenir l'aigua quieta en el lloc del formigonat, evitant tota 

classe de corrents que puguin produir el desllavat de la barreja.  

 En tot cas, s'estarà al disposat en l'article 610.8 del PG3-75 i en l'article 70 de 

la Instrucció EHE.  

3.5.4. Compactació del formigó  

La compactació del formigó s'efectuarà amb un vibrat enèrgic, preferentment amb 

vibradors pneumàtics. Es posarà en coneixement de la Direcció de l'Obra els 

vibradors a emprar, que seran prèviament aprovats per aquesta. No es permetrà la 

compactació per piconat.  

Es comprovarà l'existència de suficient nombre de vibradores de recanvi perquè 

en cap moment s'interrompi la vibració de la massa.  

En general, la compactació de formigons s'ajustarà al prescrit en l'article 610.9 del 

PG-3/75 i en l'article 70 de la Instrucció EHE.  
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3.5.5. Desencofrat 

Els encofrats en general es llevaran al més aviat possible prèvia consulta a la 

Direcció de l'Obra per procedir sense retard al guarit del formigó.  

En temps de fred no es llevaran els encofrats, mentre el formigó estigui encara 

calent, per evitar el seu esquarterament.  

Els terminis límits de desencofrats es fixaran en cada cas, tenint en compte els 

esforços al fet que hagi de quedar sotmès el formigó, per efectes del 

“descimbramiento” i la seva corba d'enduriment, les condicions meteorològiques al 

fet que hagi estat sotmès des de la seva fabricació, conformement als resultats dels 

trencaments de les provetes preparades a aquest efecte i mantingudes en 

anàlogues condicions de temperatura o dels altres mètodes d'assaig d'informació 

previstos.  

Les fissures o esquerdes que puguin aparèixer, no es taparan sense abans prendre 

registre d'elles, amb indicació de la seva longitud, adreça d'obertura i lloc en què 

s'hagin presentat, per determinar la seva causa, els perills que puguin representar i 

les preocupacions especials que puguin exigir.  

3.5.6. Guarit del formigó  

Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, haurà 

d'assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les 

mesures adequades que es perllongaran durant set (7) dies, havent d'augmentar-

se aquest termini segons el parer de la Direcció de l'Obra en temps sec o calorós i, 

en tot cas, fins que el formigó hagi aconseguit, com a mínim el setanta (70) per cent 

de la seva resistència de Projecte.  

Queda prescrita l'aigua de mar per al guarit del formigó.  

El guarit per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les 

superfícies mitjançant recobriments plàstics o altres tractaments adequats, sempre 

que tals mètodes ofereixin les garanties que s'estimin necessàries i amb la prèvia 

aprovació de la Direcció de l'Obra.  

Serà aplicable el disposat en l'article 610.12 del PG-3/775 i en l'article 74 de la 

Instrucció EHE.  

3.5.7. Aspecte del formigó  

El dosatge, fabricació, posada en obra, compactació i guarit del formigó, seran els 

adequats perquè presentin un aspecte exterior agradable, exempt de coqueres, 

rentats, taques, etc., i sense diferències amb la superfície teòrica superiors a un (1) 

centímetre, tot això sense necessitat d'un repàs amb morter superior.  
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En particular s'anirà amb compte a adoptar les mesures necessàries tendents a 

evitar l'aparició de taques o tonalitats superficials.  

Es posarà especial atenció als formigons vistos per tal d’aconseguir un aspecte 

exterior agradable i estètic.  

3.5.8. Control de qualitat  

El tipus de control de formigó es realitzarà segons l'especificat en l'article 

"Formigons hidràulics", del Capítol II d'aquest Plec.  

 La resistència característica dels formigons a utilitzar serà la següent:  

Calaixos: 250 kg/cm²  

Superestructura de calaixos: 200 kg/cm²  

 Quan la resistència característica benvolguda sigui inferior a la resistència 

característica prescrita, es procedirà com segueix:  

Si Fest >0,9 Fck, l'obra s'acceptarà reduint-se l'abonament de la unitat en 

percentatge doble de la reducció de la resistència.  

Si Fest < 0,9 Fck, es procedirà a realitzar, a costa del Contractista, els assajos 

d'informació prevists en l'article 70 de la Instrucció EH-91 o proves de càrrega 

previstes en l’article 73 d'aquesta instrucció segons el parer de la Direcció de 

l'Obra i, si escau, a demolir o reconstruir les parts corresponents a càrrec del 

Contractista, o a reforçar-les, igualment a càrrec del Contractista, segons 

decideixi la Direcció de l'Obra.  

En cas d'haver optat per assajos d'informació i resultar aquests desfavorables, 

podrà la Direcció de l'Obra ordenar les proves de càrrega abans de decidir la 

demolició o acceptació, sempre a costa del Contractista.  

Qualsevol reparació de l'element serà realitzada sense percebre el Contractista cap 

abonament per això. Una vegada realitzada la reparació, quedarà segons el parer 

de la Direcció d'Obra la penalització per la disminució de resistència del formigó.  

 

3.6.  Cimbres, encofrats i motlles  

L'execució de cimbres, encofrats i motlles complirà rigorosament les condicions de 

l'article 65 de la Instrucció EHE, i l'article 680 del PG3-75.  

Es posarà especial atenció en el segellat dels encofrats en la seva part inferior per 

evitar les pèrdues de material que provoquen l'aparició de coqueres.  
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El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'Obra els encofrats que tingui 

previstos utilitzar, per a la seva aprovació.  

 

3.7.  Juntes de formigonat  

Quan hi hagi necessitat de disposar juntes de formigonat no previstes en els 

plànols, se situaran tals juntes en direcció el més normal possible a la de les 

tensions de compressió i allí on el seu defecte sigui menys perjudicial, allunyant-les 

amb aquesta finalitat de les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes 

traccions. Si el plànol d'una junta resulta mal orientat, es destruirà la part de 

formigó que sigui necessari eliminar per donar a la superfície la direcció 

apropiada.  

Abans de reprendre el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrids al 

descobert; per a això s'aconsella utilitzar doll de sorra o raspall de filferro, segons 

que el formigó es trobi més o menys endurit, podent emprar-se també en aquest 

últim cas, un doll d'aigua i aire. Expressament es prohibeix l'utilització de 

productes corrosius en la neteja de la junta.  

Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar 

a entollar-la, abans d'abocar el nou formigó.  

Es prohibeix formigonar directament o contra superfícies del formigó que hagin 

sofert els efectes de les gelades. En aquest cas, hauran d'eliminar-se prèviament les 

parts danyades pel gel.  

 

3.8.  Barrera de seguretat  

Per a la fabricació i posada en obra del formigó deurà complir-se l'exigit en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals PG-3/75.  

La barrera de seguretat es col·locarà fora de la vora exterior del voral, separada 

d'aquest la distància que permeti la prolongació horitzontal de l’explanació a 

continuació de dita borda de voral, i sempre davant de possibles obstacles tals com 

a columnes d'enllumenat, pals de senyals, etc. No obstant això aquesta distància 

serà uniforme al llarg de tot el tram de carretera amb secció sensiblement igual 

exceptuant possibles abocinaments del principi de tram, o d'alguna obra de 

fàbrica. Quan el talús del terraplè comenci en la vora exterior del voral, la barrera 

de seguretat haurà de col·locar-se en dita borda exterior.  

Les barreres de seguretat es col·locaran superposades tenint en compte el sentit de 

la circulació, quedant bé tibants i seguint la rasant de la carretera. No es permetran 

desviaments de paral·lelisme en sentit horitzontal, ni vertical. Els desviaments no 
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seran en cap cas superiors a un (1) centímetre en més o en menys. L'altura de 

col·locació serà la indicada en els plànols i es prendrà com a referència el nivell del 

paviment en la part exterior del voral.  

3.8.1. Assajos  

Els inspectors nomenats per Ports de la Generalitat tindran accés a les plantes de 

fabricació de les barreres de seguretat i podran prendre en qualsevol moment 

mostres dels elements que considerin necessaris per enviar a analitzar als 

laboratoris per ells triats, podent controlar cada fase d'ejecución de la forma que 

creen més convenient.  

Assaig de tracció: 

Sotmesos els perfils i terminals a l'assaig de tracció en el sentit de la seva dimensió 

major hauran de tenir una resistència mínima de trenta-sis mil  

(36.000) quilograms amb alargamiento del dotze (12%) per cent.  

Assaig de flexió: 

Els perfils de quatre metres tres-cents divuit mil·límetres (4,318 m) de longitud 

amb suports separats quatre (4,00) metres i sotmesos a un assaig de flexió amb 

càrregues aplicades en el centre de la llum i sobre una superfície de vuit (8) 

centímetres quadrats hauran de tenir les següents fletxes màximes en assajar-se 

amb la càrrega aplicada en la cara anterior i posterior:  

  Ondulació cap amunt Ondulació cap avall 

Càrregues en quilograms 680 900 550 720 
Fletxes màximes en mil·límetres 70 140 70 140 

Taula 3. Mesures i límits dels assajos 

 

3.9. Demolicions  

Per a l'execució de demolicions, serà aplicable el disposat en l’article 301 del PG3-

75.  

Les operacions de demolició s’efectuaran amb les precaucions necessàries per 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar daus en les 

construccions existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció 

de l'Obra, qui designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.  

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 

ocupants de les zones properes a l'obra.  
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Les demolicions de paviments, voreres, vorades i murets, es realitzaran de tal 

forma que no danyin les zones confrontants, pel que es procedirà prèviament a 

marcar amb corts profunds els límits corresponents a les demolicions.  

La demolició de paviments i formigons s'iniciarà una vegada assenyalades les línies 

límit de l'excavació amb un tall de profunditat major o igual a sis (6) centímetres, 

mitjançant serra, al llarg d'aquestes línies, amb la finalitat de que quedin 

perfectament assenyalats els corts verticals del paviment actual, realitzant a 

continuació la demolició pròpiament aquesta.  

Els materials que, segons el parer de la Direcció de l'Obra, siguin aprofitables, com 

a vorades, llambordes, etc., es retiraran amb cura, transportant-se a un lloc aparti 

per a la seva neteja i apilament fins al moment de la seva utilització. Tots els 

productes no susceptibles d'aprofitament seran retirats a abocador subministrat 

pel Contractista. El mètode de demolició haurà de ser aprovat per la Direcció de 

l'Obra.  

 

3.10. Instal·lacions elèctriques  

Totes les instal·lacions elèctriques ja siguin cables, connexions, equips, etc. 

compliran en tot moment els Reglaments Electrotècnics per a Alta i Baixa Tensió i 

la resta de normes sobre aquest tema vigents en el moment d'execució de l'obra.  

Tots els aparells i elements elèctrics seran instal·lats per personal de reconeguda 

capacitat tècnica i experiència en el muntatge, podent obligar la Direcció de l'Obra 

la seva remoció i substitució per uns altres que assegurin la consecució d'una 

perfecta instal·lació i correcte funcionament dels mateixos.  

3.10.1. Col·locació de cables  

En les línies de nova execució no s'admetrà cap entroncament subterrani.  

L'estesa de cables es farà mitjançant els elements (corrons, guies, lliscadors, etc.) i 

procediments necessaris per garantir que no es danyi la coberta ni el cable en 

general.  

Després de la seva col·locació, s'efectuarà un mesurament de l'aïllament del cable 

per trams (de presa a presa i d'I.T. a presa) no acceptant-se aquells que presentin  

disminucions d'aïllament, encara que siguin puntuals, el superiors a un deu (10) 

per cent del nominal.  

La temperatura màxima del cable en servei serà de 65ºC. No es col·locaran els 

cables durant les gelades, ni estant aquests massa freds, havent de romandre 
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almenys dotze hores en magatzem a 20ºC abans de la seva col·locació en les rases 

sense deixar-los a la intempèrie.  

Totes les connexions aniran amb borns de brida o terminals de coure, no 

admetent-se connexions amb cargols.  

3.10.2. Quadres de comandament i protecció  

Els quadres de comandament i protecció hauran de subministrar-se totalment 

muntats i cablejats, llests per a la seva connexió, una vegada unides entre si les 

parts que ho conformin.  

Estaran prevists per a una temperatura màxima de 40ºC i mínima de -5ºC.  

Els cables es disposaran en regletes de material plàstic i de dimensions adequades 

al nombre de cables que agrupin i protegeixin, i seguiran els camins definits en els 

Documents del Projecte.  

El recorregut dels tubs s'indicarà prèviament sobre els murs i se sotmetrà a 

l'aprovació de la Direcció de l'Obra abans de procedir a la subjecció definitiva.  

Independentment de les proves que la Direcció de l'Obra ordeni amb els aparells 

receptors, es verificaran les proves d'aïllament que especifica el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

3.11. Estació transformadora  

El contractista adjudicatari estarà obligat a presentar un projecte de l'estació 

transformadora que haurà de ser supervisat i acceptat pels corresponents Serveis 

d'Indústria de la Generalitat a l'efecte de legalització de l'estació transformadora 

amb tots els seus elements, tant en la part d'alta tensió corresponent a la 

Companyia, com la corresponent a l'Autoritat Portuària, quadres de baixa tensió i 

distribució en baixa tensió.  

 

3.12. Assajos  

Els assajos, tant dels materials que arribin a obra com de les unitats que es vagin 

realitzant, s'efectuaran per la Direcció de l'Obra o el Laboratori que ella designi.  

El ritme i freqüència d'aquests assajos quedaran determinats per la Direcció de 

l'Obra sense que pugui entorpir el ritme de l'obra la durada dels mateixos.  

A aquest efecte, la Direcció de l'Obra fixarà al Contractista el temps necessari per a 

la realització de cadascun dels assajos que crea necessari efectuar amb la finalitat 
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de que els materials li siguin lliurats amb l'antelació suficient, i les unitats d'obra, 

acabades en temps convenient.  

El Contractista no podrà al·legar reclamació alguna quan com a conseqüència de 

retards per la seva banda en el lliurament de materials o execució d’unitats d'obra 

fora de la jornada normal, així com pel resultat negatiu dels assajos efectuats, li 

sigui causada demora en l'execució de l'obra.  

A l'efecte del referit anteriorment, és necessari ressaltar la puntualitat amb que 

han de ser lliurades les fórmules del treball per a aquelles unitats d'obra que ho 

requereixin, sense l'aprovació prèvia de la qual, no podrà ser iniciada l'execució 

d'aquestes unitats.  

 

3.13. Unitats no especificades en aquest Plec  

Les unitats d'obra no descrites específicament en aquest Plec s'executaran d'acord 

amb les disposicions legals que regeixin en el moment de la seva execució regulant 

la mateixa, sempre que siguin de compliment obligatori. Si la regulació mitjançant 

aquestes normes és orientativa el seu valor serà el de norma de bona construcció, 

que al costat de les sancionades per la pràctica, hauran de ser seguides en tot 

moment durant l'execució de l'obra, segons la interpretació que doni a les mateixes 

la Direcció de l'Obra.  

4. Mesurament i abonament de les obres  

4.1.  Generalitats  

Seran d'abonament en general quantes unitats d'obra realitzi el Contractista 

d'acord amb els Plànols, Quadres de Preus i Plego de Prescripcions Tècniques 

Particulars o, si escau, les ordres expressades per escrit per la Direcció de l'Obra. 

En aquest últim cas s'abonaran als preus que existeixin en els Quadres de Preus, i 

cas de no estar incloses en aquest, es procedirà abans de la seva execució a la 

confecció de preus contradictoris.  

L'obra que realitzi el Contractista i no estigui inclosa entre les descrites 

anteriorment no serà d'abonament, encara que la mateixa sigui necessària 

executar-la per exigir-ho així les unitats d'obra contractades, ja que es considera 

inclòs en el preu d'aquestes l'execució d'aquelles.  

Els muntatges d’instal·lacions, serveis, etc., per part del Contractista, no seran 

abonables tret que al Pressupost existeixi explícitament determinada una part 

destinada a aquestes finalitats.  
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Tots els preus suposen cada unitat d'obra completa i correctament acabada i en 

condiciones de recepció.  

Donades les especials característiques de l'àrea en què s'han de desenvolupar les 

obres (zona d'operacions i serveis portuaris amb gran tràfic de camions), aquestes 

hauran de realitzar-se extremant al màxim les precaucions i seguint a cada 

moment les normes que dicti l'Autoritat Portuària a fi d'evitar que es produeixin 

col·lapses en l'explotació d'aquests serveis.  

Aquests extrems han estat considerats en la redacció del projecte tant quant als 

preus de les unitats, com en els terminis d'execució. En conseqüència, el 

Contractista no tindrà dret algun a indemnització per totes aquelles pèrdues de 

ritme que es produeixin total o parcialment en l'obra, així com per aquelles hores 

extraordinàries o treballs en cap de setmana que, per evitar perjudicis a 

l'explotació del Port, siguin necessaris per a la correcta execució de les unitats 

d'obra.  

 

4.2.  Metre cúbic de dragatge  

S'entén per metre cúbic (m³) de dragatge al metre cúbic de terreny natural extret, 

qualsevol que sigui la seva naturalesa tret que aquesta sigui roca, entenent-se per 

roca tot material coherent que presenti una resistència al trencament a compressió 

simple en totes les seves adreces superior a 200 kg/cm² o bitlles de grandària 

superior a 0,50 metres en la seva dimensió major, incloent a més el transport i 

abocament del material extret al lloc especificat en el projecte, mesurat en perfil 

segons s'indica en l'article anterior.  

En el preu del metre cúbic de dragatge s'inclouen totes les operacions indicades i, 

per tant, la utilització dels mitjans necessaris i adequats per realitzar aquests 

treballs, així com les operacions necessàries per realitzar el farciment d'esplanada 

en trasdós de calaixos amb materials procedents de dragatge, segons l'especificat 

en articles anteriors d'aquest Plec.  

El volum dels productes dipositats en el recinte d'abocament no podrà donar lloc a 

discussió de volums, per estar inclòs l'abocament de productes en el preu del 

dragatge.  

Periòdicament, segons es vagin acabant els dragatges a les diferents zones, 

s'aixecaran els perfils reals dels treballs efectuats, la representació gràfica dels 

quals, per duplicat, signaran amb la seva conformitat la Direcció d'Obra i el 

Contractista.  

En cas de desacord resoldrà, sense possible apel·lació posterior, l'ens públic Ports 

de l'Estat.  
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Aquests perfils seran la base per fixar en la liquidació el volum màxim abonable de 

dragatge, és a dir el que, d'acord amb l'establert en el corresponent article d'aquest 

Plec, serà obtingut per la cubicació dels perfils, calculada per la diferència entre els 

obtinguts abans i després del dragatge, sense que en cap cas siguin d'abonament 

els volums dragatges a l'excés sobre els establerts en el projecte o, si escau, els 

fixats per la Direcció d'Obra en la rasa de fonamentació dels calaixos per raons 

geotècniques. No seran d'abonament els excessos de dragatge derivats de les 

toleràncies d'execució establertes en el corresponent article del Capítol III.  

 

4.3.  Esculleres  

S'entén per tona d'escullera, que figura en els preus corresponents, el pes d'una 

tona d'escullera col·locada en el seu lloc corresponent i conformement a les 

condicions.  

En cada preu s'inclou el cànon de pedrera, arrencada, classificació, càrrega, 

transport, pesat, abocament i col·locació en obra qualsevol que sigui el 

procediment constructiu utilitzat i altres operacions i adquisicions que siguin 

precises per executar aquestes unitats d'obra.  

Els vehicles considerats per al transport de les diferents esculleres, així com la 

distància mitjana a la pedrera s'han determinat amb la fi exclusiva d'establir els 

respectius preus d'aquestes unitats d'obra, que no variaran qualsevol que siguin 

els mitjans de transport utilitzats, o la situació de la pedrera.  

El pesatge, es realitzarà en les bàscules instal·lades en el Port i que són propietat 

de l'Autoritat Portuària, sent els pesadores emprats d'aquest Organisme. El 

Contractista estarà obligat a satisfer a l'Autoritat Portuària el cànon normal per 

pesatge, que a cada moment regeixi, i estarà obligat a complir amb les normes que 

en relació amb el funcionament de les bàscules dicti la mateixa. L'Autoritat 

Portuària podrà definir unes bàscules on sigui preferent el pesatge d'esculleres 

enfront del d'altres mercaderies, però el Contractista no tindrà dret a cap 

indemnització per sobrecost si per raons de l'explotació del Port se li obliga a pesar 

en altres bàscules diferents de les anteriors.  

En el cas que no fos possible el pesatge en les bàscules propietat de l'Autoritat 

Portuària per necessitats d'explotació de les mateixes per al tràfic comercial, la 

Direcció de l'Obra podrà autoritzar la instal·lació de bàscules noves destinades al 

pesatge de les esculleres d'aquesta obra amb les següents condicions:  

El model de bàscules serà aprovat per la Direcció de l'Obra i coincidirà amb els 

quals s'estan instal·lant últimament dintre del Port per al tràfic comercial.  
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El cost de l'adquisició i instal·lació de les possibles bàscules serà a càrrec de 

l'empresa adjudicatària, en estar inclòs el pesatge en el preu de la tona 

d'esculleres.  

Les bàscules seran propietat de l'Autoritat Portuària en el mateix moment en què 

s'acabi la seva instal·lació.  

La situació de les bàscules es determinarà a proposta del contractista i amb 

aprovació de la Direcció de l'Obra.  

El personal encarregat del pesatge serà de l'Autoritat Portuària i solament podrà 

rebre instruccions de la Direcció de l'Obra. El cost de dita personal amb totes les 

seves càrregues socials es facturarà mensualment a l'empresa adjudicatària.  

El Contractista quedarà alliberat del pagament del cànon de pesatge vigent en les 

bàscules propietat de l'Autoritat Portuària.  

Serà d'abonament tota l'escullera que s'aboqui i es trobi inclosa dins del perfil 

teòric i les toleràncies definides en l'article 3.11.  

Per aplicar a les esculleres el preu que els correspondrà per el seu pes cal que es 

trobin col·locades en els mantells definits en la secció tipus per a les diverses 

esculleres classificades.  

Quan per conveniència del Contractista, i amb autorització de la Direcció de l'Obra, 

es col·loqui en zona prevista per a una de pes inferior, s'abonarà com si anés de 

preu inferior.  

No s'abonaran les pèrdues ocasionades pels temporals, així com tampoc els 

recàrrecs d'escullera i, en general, tots els treballs necessaris per reparar les 

avaries qualsevol que sigui la seva causa, i completar el perfil.  

No seran d'abonament els excessos d'escullera d'una i una altra classe o de tot un 

no col·locats en obra i que puguin quedar sobrants com a conseqüència de 

l'explotació de la pedrera.  

4.3.1. Excessos no abonables per sortir-se de toleràncies  

No s'abonaran les esculleres naturals que es trobin situades fora de les toleràncies 

definides en l'article 3.11. Per descomptar les esculleres col·locades a l'excés  

cubicaran en volum per mitjà dels perfils de control d'obra i es descomptarà el pes 

corresponent a l'aplicació del pes específic de dos mil sis-cents cinquanta 

quilograms per metre cúbic (2,650 t/m³) i els índexs de buits del vint per cent 

(20%) en l'escullera de nucli i del trenta per cent (30%) en les esculleres 

classificades.  
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De totes maneres seran d'abonament les esculleres col·locades fora de toleràncies, 

sempre que la seva col·locació obeeixi a ordres expresses de la Direcció de l'Obra. 

  

4.4.  Metro quadrat d'enrasament d'escullera en fonaments  

S'entén per metre quadrat (m²) d'enrasament d'escullera la superfície d'aquesta 

unitat executada en la cara superior del massís d'escullera de fonaments en un 

espessor mitjà de trenta (30) centímetres i conformement a condicions.  

El seu preu comprèn el subministrament, transport i col·locació del material 

necessari (balast 80-120 mil·límetres), mà d'obra, adquisició de mitjans auxiliars i 

altres elements per executar aquesta unitat d'obra, fins i tot rectificacions 

d'enrasament, conformement a condicions.  

Per quedar inclosos en el preu d'aquesta unitat d'enrasament d'escullera, els trenta 

(30) centímetres superiors de l'escullera de fonaments, el Contractista no tindrà 

dret al mesurament i abonament d'aquesta escullera per separat.  

No seran d'abonament els excessos d'enrasament que es realitzin sobre l'ample 

teòric de la banqueta establert en el Projecte.  

 

4.5.  Metre cúbic d'extracció i nova col·locació d'escullera  

Comprèn aquesta unitat l'extracció del metre cúbic (m³) aparent d'escullera 

existent per tal de poder fer el recreixement del mur de coronació manera segura i 

eficaç, i que figura en els diferents documents del projecte, així com la seva càrrega 

i transport a abocador o, si escau, per ser utilitzada en els mantells de protecció del 

pedraplè i del nucli i la col·locació en aquests quan així s'hi hagi previst o ho ordeni 

la Direcció de l'Obra.  

El mesurament es realitzarà per metres cúbics deduïts per diferència entre els 

perfils que es prendran previ al començament de l'obra i els que resultin una 

vegada extreta l'escullera.  

El seu preu comprèn la neteja prèvia que precisi cada escullera, el seu estrebat, 

arrencada amb qualsevol tipus de mitjà i la seva càrrega i transport al lloc 

d'abocament o apilament i la seva col·locació i, en general, totes quantes 

operacions i adquisicions es precisin per executar aquesta unitat d'obra 

conformement als plànols corresponents i condicions.  

No seran d'abonament els volums demolits a l'excés respecte al deduït segons el 

perfil tipus reflectit en els Plànols i la longitud del tram demolit.  
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4.6.  Tona de pedraplè  

Es defineix aquesta unitat com el pes d'una tona de pedraplè col·locada en el seu 

lloc corresponent i conformement a les condicions.  

Cada preu comprèn el cànon de pedrera, arrencada, classificació, càrrega, 

transport, pesat, abocament i col·locació en obra qualssevol que siguin els mitjans i 

equips utilitzats i altres operacions i adquisicions que siguin precises per executar 

aquesta unitat d'obra.  

No seran d'abonament els excessos de pedraplè no col·locats en obra i que puguin 

quedar sobrants com a conseqüència de l'explotació de la pedrera.  

Els vehicles considerats per al transport del material, així com la distància mitjana 

a la pedrera s'han determinat con la fi exclusiva d'establir els respectius preus del 

transport utilitzat, o la situació de la pedrera.  

En quant al pesatge, es realitzarà en les bàscules instal·lades en el Port i que són 

propietat de l'Autoritat Portuària, sent els pesadores emprats d'aquest Organisme. 

El Contractista estarà obligat a satisfer a l'Autoritat Portuària el cànon normal per 

pesatge, que a cada moment regeixi, i estarà obligat a complir amb les normes que 

en relació amb el funcionament de les bàscules dicti la mateixa. L'Autoritat 

Portuària podrà definir unes bàscules on sigui preferent el pesatge d'esculleres 

enfront del d'altres mercaderies, però el Contractista no tindrà dret a cap 

indemnització per sobrecost si per raons de l'explotació del Port se li obliga a pesar 

en altres bàscules diferents de les anteriors.  

El Contractista podrà sol·licitar la instal·lació d'una bàscula pròpia, la ubicació de la 

qual serà assenyalada per l'Autoritat Portuària, corrent totes les despeses que 

comporti la instal·lació, desmuntatge d'aquella i reacondicionamient de la zona 

afectada a càrrec del Contractista.  

Serà d'abonament tot el material que s'aboqui i es trobi inclòs dins del perfil teòric 

i les seves toleràncies. El material del pedraplè abocat fora de les toleràncies de 

dragatge no serà d'abonament.  

 

4.7.  Formigons hidràulics  

El mesurament d'aquesta unitat es farà per metres cúbics (m³) obtinguts de les 

dimensions que per als diversos elements s'especifiquen en els Plànols o en les 

ordres escrites per la Direcció de l'Obra.  

El preu del Quadre de Preus nº 1 serà immutable qualsevol que sigui el dosatge 

que sigui necessària emprar en l'obra per aconseguir les característiques exigides 
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al tipus de formigó que es tracti. Els additius necessaris i desencofrats es 

consideren inclosos en el preu.  

No s'abonaran les operacions que calgui efectuar per netejar, arrebossar i reparar 

les superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats 

superiors a les tolerades, o que presentin defectes.  

En el preu s'inclouen el subministrament dels materials, mà d'obra, fabricació, 

transport, posada en obra, vibrat, guarit, encofrat, desencofrat, anivellació, fins i tot 

bombeig d'acord amb les condicions del present Plec, execució de juntes 

constructives i totes aquelles operacions que siguin necessàries per deixar la unitat 

completament acabada conformement a condicions.  

 

4.8.  Canonada de polietilè  

S'abonarà per metres lineals (m.l.) col·locats en obra d'acord amb els Plànols o les 

ordres escrites de la Direcció de l'Obra.  

El preu inclou el subministrament i col·locació del tub, així com les unions i peces 

especials necessàries per a la seva instal·lació, i en general quantes operacions, mà 

d'obra i mitjans siguin necessaris per deixar aquesta unitat d'obra en perfectes 

condicions de servei i funcionament.  

 

4.9.  Marques vials reflexives  

Les marques vials en línies contínues i discontínues es mesuraran i abonaran per 

metres (m) de línia efectivament pintada de les corresponents amplàries.  

Passos zebra, altres paviments diferenciats, fletxes, senyals i paraules es 

mesuraran per metres quadrats (m²) de superfície.  

En els preus s'inclou la preparació de la superfície, replanteig, pintura, esferes 

reflexives, protecció de les marques durant el seu assecat i quants treballs auxiliars 

siguin necessaris per a una completa execució.  

 

4.10.  Senyals  

S'abonaran per unitats (Un.) realment col·locades.  

El preu inclou tant el senyal com el suport, així com quantes operacions siguin 

necessàries per a la seva correcta col·locació.  
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4.11. Estació transformadora  

Els elements de l'estació transformadora s’abonaran per unitats, especificades en 

el projecte, real i completament col·locades i instal·lades i verificat el seu 

funcionament.  

Els preus inclouen tant els elements de l'estació transformadora en alta i baixa 

tensió, com els corresponents a la Compañía i, en general, tots els elements, 

materials, mà d'obra, i operacions necessaris per a la seva perfecta col·locació i 

acabat, d'acord amb els Reglaments Electrotècnics de Baixa i Alta Tensió.  

4.12. Instal·lacions Elèctriques  

4.12.1. Cable elèctric  

Els cables elèctrics no inclosos com a part proporcional d'altres instal·lacions 

elèctriques s'abonaran per metres lineals (m.l.) realment executats, mesurats 

directament en obra i d'acord amb els Plànols.  

Els preus corresponents del Quadre de Preus nº 1 inclouen el cable pròpiament dit, 

les regletes de material plàstic que els agrupa segons dimensions i nombre de 

cables i els elements, accessoris de fixació i mitjans per a la seva correcta estesa i 

connexionat que garanteixin la seva perfecta posada en funcionament.  

4.12.2. Lluminàries  

S'abonaran per unitat, una vegada col·locades i en perfecte funcionament.  

En el preu s'inclou el subministrament i col·locació dels aparells, llums, balastos, 

condensadors, arrencadors, proteccions elèctriques, elements de sustentació, part 

proporcional de cablejat des del quadre de comandament i protecció i altres 

accessoris necessaris, així com, i en general, tota la mà d'obra, materials, mitjans 

auxiliars o operacions que siguin precises per a la seva correcta instal·lació, 

d'acord amb l'especificat en els articles corresponents del Capítol II d'aquest Plec, 

amb les indicacions de la Direcció de l'Obra i seguint a cada moment les exigències 

del vigent Reglament de Baixa Tensió i resta de normativa aplicable.  

 

4.13. Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut  

L'abonament de la partida alçada a justificar que figura en l'Estudi de Seguretat i 

Salut es realitzarà d'acord amb els corresponents Quadres de Preus que figuren en 

el corresponent annex a la Memòria d'aquest Projecte. Els preus que figuren en 

aquests quadres es consideren documents del contracte a aquests efectes.  
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Solament s'abonaran les unitats relatives a la seguretat i higiene realment 

executades, amb els preus de l'Estudi de Seguretat i Salut o els de el Pla de 

Seguretat i Salut aportat pel Contractista que hagin estat aprovats per la Direcció 

de l'Obra.  

 

4.14. Despeses d'assajos paral·lels control de qualitat  

Les despeses d'assajos seran de compte del Contractista. L'import màxim dels 

mateixos es fixa en l'1,5% del Pressupost d'Execució Material, sense que li afecti la 

baixa oferta per l'empresa adjudicatària. Queden exclosos d’aquest import màxim 

aquells assajos que siguin necessaris repetir per no haver estat satisfactoris els 

resultats dins dels previstos per la Direcció de l'Obra.  

La gestió dels assajos a encarregar la durà a terme l'Autoritat Portuària, 

descomptant-se en cada certificació l'1,5% abans indicat de la quantitat 

corresponent a execució material sense afectació de la baixa.  

 

4.15. Obres no especificades  

El mesurament s'efectuarà sobre el realment executat d'acord amb els Plànols o 

ordres per escrit de la Direcció de l'Obra i es realitzarà per unitat, longitud, 

superfície, volum o pes posat en obra, deduït de les dimensions i procediment de 

mesurament que assenyali la Direcció de l'Obra sense que al Contractista li càpiga 

invocar usos o costums diferents.  

El preu que s'aplicarà serà el que li correspongui del Quadre de Preus nº 1 o, en 

defecte d'això, el contradictori al que prèviament a l'execució de la unitat s'hagués 

convingut.  

El cost de totes les obres accessòries tals com camins, edificacions, instal·lacions 

elèctriques, sanejament, etc., necessàries per a l'execució de les obres, estan 

inclosos en els preus unitaris, per la qual cosa el Contractista no tindrà dret a 

pagament algun per aquest concepte.  

L'abonament de les unitats realitzades amb materials equivalents, d'acord amb 

l'especificat en el segon paràgraf de l'article denominat "Materials no especificats 

en aquest Plec" del Capítol II, no comportarà variació econòmica estant obligat el 

Contractista a realitzar-ho amb el preu inicial del Contracte.  
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4.16. Excessos en obra  

Si el Contractista, per error o comoditat, ha introduït un excés d'obra no abonable i 

sempre que aquest no afecti a la seguretat, qualitat i estètica de la mateixa, segons 

el parer de la Dirección de l'Obra, no estarà obligat a retirar-ho encara que, si ho 

desitja, podrà fer-ho de manera que l'obra no quedi afectada en cap de les seves 

qualitats.  

 

4.17. Obres incompletes  

Quan per conseqüència de rescissió del contracte o per una altra causa, calgués 

valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus sense que 

pugui pretendre's la valoració de l'obra fraccionada en una altra forma que 

l'establert en aquest Quadre.  

 

4.18. Abonaments a compte de materials apilats, equips i instal·lacions  

Per a l'abonament d'aquests conceptes, que seran sempre facultat potestativa de la 

Direcció de l'Obra, tret que s'especifiqui explícitament en el Plec de Condicions 

Generals per a la Contractació d'aquesta obra, s'atindrà al disposat en la Secció 3ª 

del Capítol III del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d'Obres de l'Estat.  

5. Disposicions generals  

5.1.  Disposicions generals  

Aquestes obres es regiran pel disposat en les Normes Generals de Contractació de 

l'Ens Públic Ports de l'Estat i de les Autoritats Portuàries i, amb caràcter supletori 

per l'establert en: Llei de Contractes de l'Estat, aprovada per Decret 923/1965, de 

8 d'abril, modificada per la Llei 5/1973, de 17 de març; Reglament General para la 

seva aplicació, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i Plego de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació i Obres de l'Estat, aprovat 

per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, així com les successives modificacions 

dels les mateixes que s'hagin produït fins a la data.  
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5.2.  Adreça de l'obra  

La Direcció facultativa de l'Obra correspon al Cap del Departament de Projectes i 

Obres d'Infraestructura d'aquesta Autoritat Portuària o al Facultatiu en qui delegui 

aquesta missió.  

Les funcions de la Direcció de l'Obra amb vista a la Direcció, control i vigilància de 

l'obra que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista són les 

següents:  

 Garantir que l'obra s'executi ajustada al Projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades o previstes, i exigir al Contractista el compliment de 

les condicions contractuals.  

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 

corresponents deixen a la seva decisió.  

 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quan interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no 

es modifiquin les condicions del Contracte.  

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en l'obra, que impedeixin el 

normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si 

escau, les propostes corresponents.  

 Resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectats per 

l'execució de l'obra.  

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o 

gravetat, la Direcció immediata de determinades operacions o treball en curs, 

per a això el Contractista haurà de posar a la seva disposició al personal i 

material de l'obra.  

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al disposat en els 

documents del Contracte.  

 Participar en la recepció provisional i definitiva, i redactar la liquidació de 

l'obra, conforme a les normes legals establertes.  

El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la Direcció de l'Obra 

per al normal compliment de les funcions a aquesta encomanades.  

 

5.3.  Representant del contractista  

En el termini de quinze dies comptats a partir de la data en què se l’hi hagi 

comunicat l'adjudicació definitiva de l'obra al Contractista, aquest designarà una 
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persona que assumeixi la Direcció dels treballs que s'executin, i que actuï com a 

representant seu davant l'Autoritat Portuària, amb caràcter general que es 

requereixin durant l'execució de l'obra, denominat Cap d'Obra. Dit representant 

haurà de residir en un punt proper als treballs i no podrà absentar-se sense posar-

ho en coneixement de la Direcció de l'Obra, prèvia conformitat de la persona que 

designi per substituir-li.  

L'Autoritat Portuària podrà exigir que el Contractista designi, per estar al 

capdavant de l'obra, un Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb autoritat suficient 

per executar les ordres de la Direcció de l'Obra, relatives al compliment del 

Contracte. Així mateix, podrà demanar del Contractista la designació d'un nou 

representant i, si escau, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui quan així ho 

justifiqui la marxa dels treballs.  

L'empresa adjudicatària disposarà en obra, en tot moment, d'un comandament 

intermedi (encarregat general, encarregat d'obra, capatàs, etc.) que decidirà i 

coordinarà els treballs dels diversos equips, personal, maquinària, etc. Aquesta 

persona tindrà una residència en un punt proper de l'obra i no podrà absentar-se 

sense posar-ho en coneixement de la Direcció de l'Obra, prèvia conformitat de la 

persona que designi per substituir-li. El citat comandament intermedi tindrà una 

presència física constant en l'obra.  

 

5.4.  Obligacions del contractista de caràcter general  

Per part del Contractista es donarà tota classe de facilitats a la Direcció de l'Obra i 

agents delegats per a la vigilància i seguiment de l'obra, a fi de comprovar en tot 

moment el compliment de les prescripcions del present Plec.  

Com a obligacions particulars del Contractista, a més de les descrites en aquest 

Plec, figuren les següents:  

 El Contractista és totalment responsable de l'organització de l'obra i, per tant, 

de la seguretat de la mateixa. El Contractista ha de vetllar perquè el  personal 

propi o subcontractat compleixi totes les disposicions vigents en matèria de 

seguretat.  

 El Contractista serà responsable, durant l'execució de l'obra, de tots els danys i 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 

propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 

negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l'obra.  

 El Contractista estarà obligat a mantenir els serveis subterranis existents, la 

modificació dels quals, no s'hagi previst en el present Plec. Es veurà obligat, 

per tant, a localitzar els possibles serveis subterranis amb l'ajuda de la 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Document nº3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 64 
 

documentació gràfica existent en l'Autoritat Portuària. Serà responsable dels 

danys a persones o béns que es puguin originar si s'afecta algun servei 

existent. Si durant l'execució dels treballs s'estima imprescindible la 

modificació d'algun servei subterrani no previst en el present Plec, és 

procedirà a la realització dels treballs amb aplicació dels preus unitaris 

existents prevists per a les modificacions de serveis.  

 Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, a la 

seva costa, conformement a la legislació vigent sobre el particular.  

 Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva 

costa, adequadament.  

 Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser 

reparades, a la seva costa, establint-les a les seves condicions primitives o 

compensant adequadament els danys i perjudicis causats.  

 El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de l'obra; havent de donar immediat compte de 

les troballes a la Direcció de l'Obra, i col·locar-los sota la seva custòdia.  

 El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació 

del medi ambient, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ser perjudicial.  

 El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, tots els permisos o llicències 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb excepció de les corresponents a les 

expropiacions, servituds i serveis definits en el Contracte.  

 El Contractista estarà obligat a dedicar, a l'obra, el personal tècnic al que es va 

comprometre en la licitació.  

 La Direcció de l'Obra podrà prohibir la permanència en l'obra del personal del 

Contractista, propi o subcontractat, per motiu de faltes d'obediència i respecte, 

o per causa d'actes que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs.  

 El Contractista observarà totes les disposicions vigents respecte al transport 

terrestre i obtindrà tots els permisos a les seves expenses. A la zona del port el 

Contractista usarà els camins o carreteres existents, o construirà i usarà els 

camins temporals que aprovi l'Autoritat Portuària.  

 El Contractista evitarà o netejarà ràpidament els vessaments, i evitarà causar 

desperfectes en els camins i serveis d'aquesta utilitzats per ell i repararà tots 

els desperfectes que resultin de la seva utilització, deixant-los en iguals o 

millors condicions que abans de començar les operacions.  
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 El Contractista limitarà les seves operacions dins dels límits establerts per 

l'Autoritat Portuària; farà a les seves expenses totes les millores necessàries a 

les zones de treball i les tornarà al seu estat primitiu, una vegada acabada 

l'obra, o quan així ho estimi convenient l'Autoritat Portuària.  

 El Contractista serà responsable de la seguretat de quantes estructures 

provisionals construeixi per a l'execució de l'obra. La Direcció de l'Obra podrà 

obligar-li al compliment de determinades normes per aconseguir aquesta fi, 

sense que aquest compliment eximeixi al Contractista de responsabilitat 

davant possibles accidents.  

 El Contractista haurà de senyalitzar convenientment l'obra, a fi d'evitar 

possibles accidents. La Direcció de l'Obra podrà imposar-li determinada 

senyalització, sense que el seu compliment, igual que en el cas anterior, li 

eximeixi de responsabilitat.  

 El Contractista realitzarà l'obra de manera que interfereixi en la menor forma 

possible al tràfic o operacions que es realitzin en els voltants de la mateixa. La 

Direcció de l'Obra podrà donar ordres al Contractista a fi d'assegurar el 

compliment d'aquesta norma.  

 Una vegada acabada l'obra, el Contractista retirarà a les seves expenses, si la 

Direcció de l'Obra no disposa el contrari, quantes instal·lacions, estructures o 

senyalitzacions provisionals tingui en el lloc de l'obra. D'haver-hi demora per 

la seva banda, l'Autoritat Portuària ho retirarà amb els seus mitjans corrent les 

despeses d'aquesta operació a compte del Contractista.  

En general, serà obligació del Contractista efectuar tot quant sigui necessari per a 

la bona construcció i aspecte de l'obra, encara quan no es trobi expressament 

estipulat en aquest Plec, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 

interpretació, ho disposi per escrit la Direcció de l'Obra.  

Si per necessitats d'explotació del Port calgués utilitzar d'una forma eventual part 

o tota la zona objecto de l'obra, el Contractista no podrà oposar-se sobre aquest 

tema, sempre que procedeixi d'una ordre escrita de la Direcció de l'Obra. Com a 

conseqüència de l'anterior, només podrà reclamar compensació econòmica per 

aquells desperfectes que s'ocasionin en les unitats d'obra realitzades o en els 

materials apilats, d'acord amb els preus que figurin en el Quadre de Preus nº 2.  

 

5.5.  Obligacions de caràcter social  

El Contractista serà responsable, com a patró, del compliment de totes les 

disposicions vigents en matèria laboral i seguretat social, havent de no obstant això 

observar quant el Director de l'Obra li dicti encaminat a garantir l'evitació 
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d'accidents i la bona marxa de l'obra. Aquest compliment no podrà en cap cas 

excusar la responsabilitat del Contractista.  

En particular el Contractista haurà de complir les obligacions i assumir les 

responsabilitats que es deriven en el Reial decret 555/1986, de 21 de Febrer per el 

que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un estudi de Seguretat i Higiene en 

el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques, sempre que li sigui 

aplicable.  

 

5.6.  Ordres al contractista  

Es podran donar ordres al Contractista inscrivint-les en el "Llibre d'Ordres" que 

estarà a la disposició de la Direcció de l'Obra en les oficines d'obra.  

La Direcció de l'Obra anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que 

estimi oportunes, amb la corresponent signatura.  

Si la Direcció de l'Obra ho estima necessari, el Contractista estarà obligat a signar 

l'oportú justificant de recepció de les ordres que rebi per escrit de la Direcció de 

l'Obra.  

 

5.7.  Programa de treballs  

En un termini de tres dies naturals a partir de l'autorització del començament de 

l'obra el Contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs, d'acord 

amb el Plec de Condicions Generals per a la Contractació d'Obres de Ports de 

l'Estat.  

Aquest programa haurà d’atenir-se al prescrit en aquest Plec. La Direcció de l'Obra 

resoldrà sobre el mateix podent imposar al programa de treball presentat la 

introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, 

sempre que no contravinguin les clàusules del Contracte.  

El seu compliment serà exigit per la Direcció de l'Obra proposant-se, en cas 

d'incompliment, les sancions previstes en els documents contractuals o 

supletòriament en el Reglament General de Contractació de l'Estat.  

Al llarg de l'obra es podrà modificar el desenvolupament dels treballs, però 

mantenint sempre la data de finalització dels mateixos.  
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5.8.  Desenvolupament i control de l'obra  

La Direcció de l'Obra aprovarà els replantejos de detall necessaris per l'execució de 

l'obra; i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè 

aquells puguin ser realitzats.  

El Contractista queda obligat a situar en l'obra els equips de maquinària i mitjans 

auxiliars que es va comprometre a aportar en la licitació, i que la Direcció de l'Obra 

consideri necessaris per al desenvolupament de la mateixa.  

La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions 

de funcionament; i quedaran adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les 

unitats en què hagin d'utilitzar-se. No podran retirar-se sense consentiment de la 

Direcció de l'Obra.  

Els assajos s'efectuaran d'acord amb les normes previstes en aquest Plec. Cas de no 

estar especificada la norma d'assaig, es recorrerà a les indicades fetes pels 

laboratoris oficials que determini la Direcció de l'Obra.  

Els treballs fora de la jornada laboral ordinària hauran de ser prèviament 

autoritzats per la Direcció de l'Obra, i realitzats solament en les unitats d'obra que 

aquesta indiqui. Cas de ser a la nit, el Contractista haurà d'instal·lar els equips 

d'il·luminació adequats, segons el parer de la Direcció de l'Obra.  

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els documents 

contractuals del Projecte sense la deguda autorització, hauran de ser derruïts o 

desmuntats i retirats a la seva costa si ho exigeix la Direcció de l'Obra, i en cap cas 

seran abonables.  

El Contractista serà, a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta 

causa puguin derivar-se per a l'Autoritat Portuària.  

Si per preveure-ho en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 

posteriorment, fóra necessària la construcció de desviaments provisionals o 

rampes d'accés als trams parcial o totalment acabats, es construiran 

conformement a les característiques que figuren en els corresponents documents 

contractuals del Projecte; o, en defecte d'això, de manera que siguin adequats al 

tràfic que han de suportar i segons ordeni la Direcció de l'Obra. La seva 

conservació durant el termini d'utilització serà de compte del Contractista.  

 

5.9.  Subcontractació de l'obra  

Tret que el Contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es 

dedueixi que l'obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, podrà 

aquest concertar amb tercers la realització de determinades unitats de l'obra, 
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cenyint-se sempre a l'especificat en el Capítol VI de la Llei de Contractes de l'Estat i 

Capítol VII del Reglament per a la seva aplicació.  

La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment de l’ús següents 

requisits:  

 Que es doni‚ coneixement per escrit a l'Autoritat Portuària del subcontracte a 

celebrar, amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions 

econòmiques, a fi que aquella ho autoritzi prèviament, tret que el Contracte 

facultés ja a l'empresari a aquests efectes.  

 Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 

50 per cent (50%) del pressupost total de l'obra principal, tret que s'hagi 

autoritzat expressament una altra cosa en el Contracte originari.  

 

5.10. Despeses vàries del contractista  

Seran per part del compte del Contractista, sempre que en el Contracte no es 

prevegi explícitament el contrari, les següents despeses:  

 Les despeses relatives a permisos o llicències necessaris per l’execució de 

l'obra.  

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars.  

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 

materials.  

 Les despeses de protecció d'apilaments i de la pròpia obra contra tota 

deterioració, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i carburants.  

 Les despeses de neteja i evacuació de desaprofitaments i escombraries.  

 Les despeses de conservació de desaigües.  

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels elements de 

senyalització i abalisament necessaris per proporcionar seguretat dins de 

l'obra, segons el criteri de la Direcció de l'Obra.  

 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 

de l'obra a la seva terminació.  

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

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessari per a l'obra.  
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 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 assajos i proves.  

 Les despeses que s'originin per verificar assajos i anàlisis de materials i unitats 

d'obra que resultin pertinents. Aquestes despeses no podran excedir del 1% 

del pressupost d'execució material, sense que li afecti la baixa presentada en 

l'oferta.  

 

5.11. Relacions valorades, certificacions i preus  

La Direcció de l'Obra, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra 

executada i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació 

valorada a l'origen.  

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i es tramitarà 

per la Direcció de l'Obra en els següents deu dies del període al fet que 

corresponguin.  

En la mateixa data en què el Director de l'Obra tramiti la certificació, aquest 

remetrà al Contractista una còpia de la mateixa i de la relació valorada 

corresponent, a l'efecte de la seva conformitat o objeccions, que el contractista 

podrà formular en el termini de quinze dies, explicats a partir del de la recepció 

dels expressats documents.  

En defecte d'això, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran 

acceptats pel Contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 

correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en 

el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la 

descomposició o descripció dels preus.  

D'acord amb l'indicat en el corresponent article del Capítol IV del present Plec, 

correran a càrrec del Contractista les despeses d'assajos per al control de qualitat, 

per la qual cosa en cada certificació es descomptarà un import màxim del 1% de 

l'execució material sense que li afecti la baixa oferta.  

 

5.12. Revisió de preus  

En el Plec de Condiciones Particulars per a la Contractació d'aquesta obra, es farà 

constar el dret que pugui haver-hi a revisions de preus i la forma de dur-les a 

terme si a això pertoqués.  
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5.13. Recepció provisional  

Dins del mes següent a la terminació dels treballs es procedirà a dur a terme la 

recepció provisional, amb la comprovació de la total identificació entre el projecte 

presentat i els elements subministrats i treballs realitzats, exceptuant aquelles 

modificacions que durant el transcurs dels mateixos s'hagin introduït d'acord amb 

les disposicions legals.  

La recepció provisional implica haver efectuat els assajos i proves que es 

relacionen en els altres articles d'aquest Plec i que el resultat dels mateixos hagi 

estat totalment satisfactoris, la qual cosa haurà de ser recollit en les corresponents 

Actes complementàries de la recepció provisional.  

Així mateix, per poder efectuar la recepció provisional, el Contractista haurà 

aportat prèviament tots els certificats, resultats d'anàlisis, proves, etc. que puguin 

exigir-se als materials i equips que hagin estat subministrats per les corresponents 

empreses especialitzades.  

 

5.14. Termini de garantia  

El termini de garantia tindrà una durada d'un (1) any i es començarà a contar des 

de la data de la recepció provisional.  

Durant el termini de garantia el Contractista adjudicatari farà front a tot tipus de 

defectes que es presentin o sorgeixin.  

 

5.15. Recepció definitiva  

Transcorregut el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, de la 

qual s'aixecarà l'oportuna Acta amb l'aprovació de la qual quedarà el Contractista 

rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en la Legislació 

vigent.  
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