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Capítol I: Aspectes generals 

Art. I.1. Objecte, abast i disposicions generals 

I.1.1 Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte, en primer lloc, 

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

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar 

els amidaments i abonaments de les obres. 

I.1.2 Àmbit d’aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del Projecte 

d’urbanització de la Unitat d’Actuació 2 de les Normes Subsidiàries i reordenació de la 

Plaça de l’Ajuntament i la Plaça de Marià Vila d’Abadal i Vilaplana del municipi de 

Vidrà. 

I.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

GENERAL 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, 

sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que 

puguin figurar en el text amb les abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a 

continuació, i seran complementaris del Present Plec en tot allò que en ell no s'hi 

contempli. 

PG-3:  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. 

PG-3/75 (aprovat per OM de 5 de Febrer de 1975). 

PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75, 

publicant en el B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 

PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i muntatge de 

formigó de l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 

PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment d'aigua. 

Aprovat per Ordre de 28 de Juliol de 1974. 

EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 
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Normes MV: Normes MV del MOPU. 

NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 

NBE-CPI 96: Norma bàsica NBE-CPI 96 sobre condicions de protecció contra incendis 

dels edificis. 

NTE-IEB/1974: Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 

NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del Centre 

d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques. 

MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 

UNE: Normes UNE 

ASTM: Normes ASTM 

DIN: Normes DIN 

ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 

ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretesat. Juny 1980. 

IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 

IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 

RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries. Decret 

2413/1973 del 20 de Setembre. 

Així com totes les Normes vigents en les companyies de serveis afectades (aigua, 

electricitat, telèfons, etc.). 

Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en allò referent a 

aquells materials i unitats d'obra no esmentats expressament en ell, resta en l'opinió de 

la Direcció Facultativa dirimir les possibles contradiccions existents. 

Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre 

de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de 

desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 

aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

- 516 “Formigó compactat”  

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

 O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” 

i 201 “Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments”  

- 210 “Quitrans” (es deroga)  

- 211 “Betums asfàltics” - 212 “Betums fluidificats per regs 

d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

- 214 “Betums fluxats” (nou) 

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 

materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” 

(es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 

(substitueix “Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

- 242 “Mallas electrosoldadas”  

- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  

- 246 “Cables para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
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- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas”  

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado”   

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

- 287 “Poliestireno expandido”  

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

-  241 “Mallas electrosoldadas”  

-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 

pretensado”  

-  245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  

-  247 “Barras de pretensado”  

-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

-  287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

-  610A “Hormigones de alta resistencia”  

-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 

estructuras metálicas”  

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

- 300 "Desbroce del terreno" ;  

- 301 "Demoliciones";  

- 302 "Escarificación y compactación";  

- 303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

- 304 "Prueba con supercompactador";  

- 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

- 321 "Excavación en zanjas y pozos";  

- 322 "Excavación especial de taludes en roca";  

- 330 "Terraplenes";  

http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm
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- 331 "Pedraplenes";  

- 332 "Rellenos localizados";  

- 340 "Terminación y refino de la explanada";  

- 341 "Refino de taludes";  

- 410 "Arquetas y pozos de registro";  

- 411 "Imbornales y sumideros";  

- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

- 658 "Escollera de piedras sueltas";  

- 659 "Fábrica de gaviones";  

- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados 

"in situ"";  

- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 

situ"" y  

- 673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

- 290 "Geotextiles";  

- 333 "Rellenos todo-uno";  

- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

- 401 "Cunetas prefabricadas";  

- 420 "Zanjas drenantes";  

- 421 "Rellenos localizados de material drenante";  

- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

- 675 "Anclajes";  

- 676 "Inyecciones" y  

- 677 "Jet grouting",  

Deroga: 

- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

- 420 "Drenes subterráneos";  

- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 

ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 

gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 

de materials actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
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- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 

28 d'agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 

de determinats productes utilitzats en la construcció. 

 Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 

dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 

de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades pel Promotor de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 

(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 

juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 

de maig de 1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 

de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 

març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 

Publicacions del MOPT al 1992.  

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 

de març de 1964. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 
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- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 

11 de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 

substitueix les normes MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 

2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-

98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 

O.M. de 25 de juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 

ponts de carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 

1996. 

- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 

carreteres, de maig de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 

conservació”, de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 

aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

-  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 
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- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

EDIFICACIÓ 

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

1960 (adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

-  Normes tecnològiques de l'edificació. 

SEGURETAT I SALUT  

-  Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 

1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres 

públiques. 
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Art. I.2. Descripció de les obres 

I.2.1 Descripció general de l'obra 

En el present projecte es desenvoluparà en la seva totalitat els dos vials inclosos a la 

U.A. 2, des del traçat fins als serveis urbans a establir-hi. A les Places de l’Ajuntament i 

de Marià Vila d’Abadal només es durà a terme una substitució del paviment actual per 

un de nou, i una ordenació del mobiliari urbà. En el cas de que es vegi afectat algun 

servei urbà en la repavimentació de les places, es realitzarà l’estudi corresponent. 

I.2.2 Esplanació i obres preparatòries 

Totes les obres venen definides al Document número 2. Plànols, i s'executaran d'acord 

amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 

Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

Les obres d'esplanació comprenen: 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de 

l’explanació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 

- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les 

obres. 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 

treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 

Direcció de les obres. 

- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. 

Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, 

transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho 

són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebli-

ments, acabats i allisada de talussos i construcció de l'esplanada millorada. 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

I.2.3 Ferms i paviments 

En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de 

ferm que corresponen a cadascun dels eixos projectats. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de la superfície existent. 
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- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars, de formigó i 

bituminoses. 

- Regs d’ adherència i emprimació. 

- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 

I.2.4 Xarxes de serveis urbans 

Comprèn la realització dels següents serveis urbans en els vials projectats: Enllumenat 

públic. 

- Sanejament i drenatge 

- Aigua potable 

- Electricitat 

- Enllumenat públic 

- Comunicacions 

La realització de les obres dels serveis urbans inclou totes les operacions i materials 

necessaris per executar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als 

documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 

I.2.5 Xarxes de serveis urbans 

Comprèn la instal·lació de mobiliari urbà: 

- Bancs 

- Papereres 

- Jardineres 

La instal·lació dels elements de mobiliari urbà inclou: 

- Replanteig de la ubicació del mobiliari urbà. 

- Subministrament dels elements. 

- Instal·lació dels elements de mobiliari urbà. 

I.2.6 Senyalització i seguretat vial 

Comprèn els següents grups d'obres: 

- Senyalització vertical. 

- Senyalització horitzontal. 

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 

Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
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- Subministrament dels materials. 

- Execució dels fonaments. 

- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

- Replanteig i premarcatge. 

- Neteja de les superfícies a pintar. 

- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 

- Protecció de les marques vials. 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

Art. I.3. Direcció d'obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 

les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Promotor, estarà a 

càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El Promotor 

participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel Promotor. 

- Les modificacions d'obra establertes pel Promotor. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 

fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al Projecte. 

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

present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

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

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 

el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció 

d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 

detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

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

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si 

acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra 

prescrites. 

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

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

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

cregui necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

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

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, 

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 

manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o 

que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

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

general d'aquestes, prèviament a la seva recepció pel Promotor. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 

executat, per a lliurar al Promotor un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 

siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós 

en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 

a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 

conformades pel Promotor. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 

manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 
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decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 

persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

Art. I.4. Desenvolupament de les obres 

I.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 

Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 

referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'Acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 

alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 

per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte 

i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 

prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

I.4.2 Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 

detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 

les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 

constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
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suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execu-

ció de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que 

igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al 

formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 

preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al Promotor per a l'adopció de l'acord 

que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 

sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com 

a denegació a la petició formulada. 

I.4.3 Programes de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 

de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel Promotor al temps i en 

raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Promotor. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades 

que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, 

inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 

justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de 

la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques 

per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de 

les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 

de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 

seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 

representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 

en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, el Promotor ho 

cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 

formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

I.4.4 Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 

humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 

especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 

la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció del Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa 

la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

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

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor podrà 

encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 

i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 

l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

I.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 

la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 

obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 

substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 

facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la 

de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

I.4.6 Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

18 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 

El Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 

sigui a càrrec del Contractista. 

I.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 

de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions 

i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

I.4.8 Seguretat i salut al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 

Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un 

"Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 

les obres. 

I.4.9 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 

les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, 

graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes 

fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 

adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, 

additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona 

d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 

necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de 

silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 

ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats 

seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en 

la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

I.4.10 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

I.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 

el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

Art. I.5. Amidament i abonament 

I.5.1 Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 

el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 

quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 

les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon a acceptar les 

decisions del Promotor sobre el particular. 

I.5.2 Abonament de les obres 

I.5.2.1  Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
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La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 

aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

I.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

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

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 

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

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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Capítol II: Materials bàsics 

Art. II.1. Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 

característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 

millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 

normativa tècnica vigent. 

Art. II.2. Materials per a terraplens 

II.2.1 Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 

fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser 

locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 

fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 

condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

Art. II.3. Beurades, morters i formigons 

II.3.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 

allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08 i al PG-3. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 

d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

II.3.2 Granulats per a morters i formigons 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués 

convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes 

aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 

EHE-08, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de 

formigons. 

II.3.3 Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 

30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-

08 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 

80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 

corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 

producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 

l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 

sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans 

esmentada. 

II.3.4 Additius per a beurades, morters i formigons 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE-08 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 

fórmules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

II.3.5 Morters sense retracció 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 

base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 

constituent conté additius que li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 
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Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 

mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma 

manual. 

II.3.6 Formigons 

El formigó a utilitzar complirà les especificacions que es troben a l’EHE-08 i a l’article 

610 i 630 del PG-3. 

A més a més es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 

del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes 

de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius 

de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, 

temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o 

sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, 

tipus i qualitat, etc.). 
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Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 

obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les 

superfícies obtingudes. 

En aquest projecte s’utilitzaran formigons de 15 i 20 N/mm
2
 de resistència 

característica i formigó per a ferms de 4 N/mm
2
 de resistència a flexotraxió per a 

paviments de formigó. 

II.3.7 Fustes per a encofrats 

Aquesta unitat d’obra es refereix a l'encofrat lateral necessari per a la construcció de 

murs i fonamentacions. 

Els encofrats i motlles hauran de complir les especificacions contingudes a l'article 65 

de l'EHE i les especificacions de l'art. 680 "Encofrados y moldes" del PG-3. La fusta en 

apuntalaments, estintolaments, estrebats, bastides, encofrats, i altres auxiliars haurà de 

complir les condicions especificades a l'article 286 del PG-3. 

La fusta que s'utilitzarà serà sana i seca, exempta de defectes, sense fractures ni 

esquerdes, ni tindrà nusos solts o podrits, no estarà corcada, no tindrà taques, 

escorxaments o trossos recremats. Es refaran les peces confeccionades amb fusta 

repelosa, amb les fibres toves, amb nusos solts o amb cairons guerxos. 

Per a l'encofrat de murs es prohibeix especialment la utilització d'espàrrecs metàl·lics 

per a la subjecció de l'encofrat, havent-se d’utilitzar tirantets dins de beines de PVC. 

Art. II.4. Materials per als ferms i paviments 

II.4.1 Tot-u 

Els materials granulars utilitzats són els anomenats com a zahorres. Estaran constituïts 

per partícules de tots les mides, de manera que s’obté una elevada compactació, 

augmentant els punts de contacte de les partícules entre sí. 
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Es poden utilitzar zahorres naturals provinents de graveres per a subbases i en el cas de 

carreteres de baixa intensitat de trànsit, també per bases. Aquests materials han de 

complir les següents prescripcions granulomètriques: 

Tamís 
PERCENTATGE QUE PASSA ACUMULAT (%) 

ZN (50) ZN (40) ZN (25) ZN (20) ZNA 

50 100    100 

40 80-95 100    

25 60-90 75-95 100  60-100 

20  60-85 80-100 100  

10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 

5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 

2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

0.40 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 

0.080 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

En el cas que s’exigeixi un alt fregament intern s’utilitzaran zahorres artificials, 

composades per àrids de pedrera o bé àrids de graveres sotmesos a un procés de 

matxucat. Aquests materials han de complir les següents prescripcions 

granulomètriques: 

Tamís 

UNE 

PERCENTATGE QUE 

PASSA ACUMULAT 

(%) 

ZA (40) ZA (25) 

40 100  

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

0.40 6-20 8-22 

0.080 0-10 0-10 

També se’ls exigeix: 

- Elevat percentatge de partícules amb suficients cares de fractura. 

- Duresa (avaluada amb l’assaig de desgast Los Angeles). 

- Materials no plàstics. 

- Elevades compacticitats a la posada en obra. 

En qualsevol cas, es recomana que la mida màxima dels àrids no excedeixi els 20-25 

mm en capes de base ni els 25-40 mm en capes de subbase, tant si es tracta de zahorres 

naturals com zahorres artificials. 
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II.4.2 Mescles bituminoses en calent 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular 

núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 

utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

- Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 

d'aigua. 

- Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 

baixes temperatures.  

- Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 

seques o humides. 

Els lligants a emprar serà betum asfàltic B-60/70:  

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25 ºC (NLT-124/84): 6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84): -0.7 - +1  

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84): 48 ºC – 57 ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84): ≤ -8 ºC 

- Ductilitat a 25 ºC (NLT-126/84): ≥ 90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84): 99.5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84): ≤ 0.2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84): ≥ 235 ºC 

- Densitat relativa a 25 ºC (NLT-122/84): ≥ 1.00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72): ≥ 15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015): < 4.5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84): ≤ 0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84): ≥ 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84): ≤ 9 ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84): ≥ 50 cm 
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Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 

Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

Els granulats gruixuts a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i 

trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més 

cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 

accelerat i l'índex de llenties, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria 

del trànsit. 

El granulat fi a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 

matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 

matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 

d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs 

filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per 

categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 

Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 

sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap 

cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

Tamís UNE % Passa 

0.63 mm 100 

0.32 mm 95-100 

0.16 mm 90-100 

0.080 mm 70-100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 

tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

Tipus i composició de la mescla: 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran 

les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 

complementaris: 
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- No seran admeses les mescles AC32 base G ni AC32 base S. 

- El gruix mínim per mescles AC16 surf D i AC16 surf S serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles AC22 surf D, AC22 bin D, AC22 surf S, AC22 bin S i 

AC22 base G serà de 6 cm. 

II.4.3 Regs d'adherència 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligants 

especificats als següents apartats. 

L’emulsió emprada serà del tipus C60B4 ADH, fabricada a base d’un betum asfàltic, de 

les definides a l’article 213 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 

Característica UNE EN Unitat C60B4 ADH 

Propietats perceptibles 1425  TBR 

Polaritat de partícules 1430  Positiva  

Índex de ruptura 13075-1  70 – 103 

Contingut de lligant (per 

contingut d’aigua) 
1428 % 58 – 62  

Contingut d’oli destilat 1431 % ≤ 2.0 

Temps de fluència (2 

mm, 40 ºC) 
1248 s 35 – 80  

Residu de tamís (per 

tamís 0.5 mm) 
1429 % ≤ 0.1 

Tendència de 

sedimentació (7 d) 
12847 % ≤ 10 

Adhesivitat  13614 % ≥ 90 

Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 

Penetració 25 ºC 1426 0.1 mm ≤ 330 

Punt de reblaniment 1427 ºC ≤ 35 

Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització 

segons UNE EN 14895 i d’envelliment segons UNE EN 14769 

Penetració 25 ºC 1426 0.1 mm DV 

Punt de reblaniment 1427 ºC DV 

TBR: s’informarà del valor 

DV: valor declarat pel fabricant 

La dotació del reg d’adherència serà superior a dos-cents grams per metre quadrat (200 

g/m
2
) en ferm nou i de dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m

2
) en ferm 

antic. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les 

proves realitzades. 
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II.4.4 Regs d'emprimació 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 

una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estra-

nyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 

530.2 del PG-3. 

En l’obra s’utilitzarà l’emulsió C60BF5 IMP, amb les següents característiques: 

Característica UNE EN Unitat C60BF5 IMP 

Propietats perceptibles 1425  TBR 

Polaritat de partícules 1430  Positiva  

Índex de ruptura 13075-1  120 – 180 

Contingut de lligant (per 

contingut d’aigua) 
1428 % 28 – 62  

Contingut d’oli destilat 1431 % ≤ 10.0 

Temps de fluència (2 

mm, 40 ºC) 
1248 s 15 – 45  

Residu de tamís (per 

tamís 0.5 mm) 
1429 % ≤ 0.1 

Tendència de 

sedimentació (7 d) 
12847 % ≤ 5 

Adhesivitat  13614 % ≥ 90 

Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 

Penetració 25 ºC 1426 0.1 mm ≤ 330 

Punt de reblaniment 1427 ºC ≤ 35 

Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització 

segons UNE EN 14895 i d’envelliment segons UNE EN 14769 

Penetració 25 ºC 1426 0.1 mm DV 

Punt de reblaniment 1427 ºC DV 

TBR: s’informarà del valor 

DV: valor declarat pel fabricant 

La dotació del reg d’emprimació serà superior a cinc-cents grams per metre quadrat 

(500 g/m
2
). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les 

proves realitzades. 

II.4.5 Paviment de formigó 

Els paviments de formigó compliran allò establert per l'Article 550 del PG-3  

El Director de les Obres haurà de fixar el tipus i classe resistent del ciment a utilitzar, la 

qual serà, excepte justificació del contrari, de trenta-dos i mig (32.5). El ciment 

complirà les prescripcions de l’article 202 del PG-3.  
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No s’utilitzaran ciments d’aluminat de calci, ni mescles de ciment amb addicions que no 

hagin estat realitzades a la fàbrica. El principi de fraguat no podrà tenir lloc abans de les 

dues hores. 

L’aigua haurà de complir les prescripcions de l’article 280 del PG-3. 

L’àrid complirà les prescripcions de l’article 610 del PG-3 i les prescripcions 

addicionals contingudes a l’article 550.2.3 del PG-3.  

El Director d’Obra establirà la necessitat d’utilitzar additius i la forma d’utilitzar-los, 

segons les condicions d’execució, les característiques de l’obra i les condicions 

climàtiques. En qualsevol cas, els additius utilitzats hauran de complir les condicions 

establertes a la UNE-EN 934-2. Només s’autoritzarà l’ús d’aquells additius que tinguin 

unes característiques, i especialment el seu comportament i els seus efectes sobre la 

mescla a l’utilitzar-los en les proporcions previstes, vinguin garantides pel fabricant, 

essent obligatori realitzar assajos previs per a comprovar aquest comportament. 

Les membranes per a la separació de la base o per curat del paviment han complir les 

exigències de la ASTM C 171. 

Els productes filmògens de curat han de complir les prescripcions de l'article 285 del 

PG-3 

Materials per a juntes: 

- Materials de farciment en juntes de dilatació 

Els materials de farciment en juntes de dilatació han de complir les exigències de la 

UNE 41107. El seu gruix estarà comprès entre quinze i divuit mil·límetres (15 a 18 

mm). 

- Materials per a la formació de juntes en fresc 

Per a les categories de trànsit pesant T2 i T4, com materials per a la formació de juntes 

en fresc es podran utilitzar materials rígids que no absorbeixin aigua o tires de plàstic 

amb un gruix mínim de trenta-cinc centèsimes de mil·límetre (0.35 mm). 

- Materials per al segellat de juntes 

El material utilitzat per a segellat de juntes haurà de ser prou resistent als agents 

exteriors i capaç d'assegurar l'estanquitat de les juntes sense desenganxar de les vores de 

les lloses. En qualsevol cas aquests materials han de ser productes sancionats per la 

pràctica i acceptats pel Director de les Obres, que podrà realitzar tots els assaigs i 

comprovacions que estimi pertinents per al bon resultat de l'operació i la seva posterior 

conservació. Per a les categories de trànsit pesant T1 i T2 no es podran emprar 

productes que no garanteixin les seves propietats inicials almenys durant set (7) anys. 
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La resistència característica a flexotracció a vint dies (28 d), referida a provetes 

prismàtiques de secció quadrada, de quinze centímetres (15 cm) de costat i seixanta 

centímetres (60 cm) de longitud, fabricades i conservades en obra segons la UNE 

83301, admetent la seva compactació amb taula vibrant, assajades segons la UNE 

83.305, serà de 4.0 Mpa. Per tant el tipus de formigó a utilitzar serà el HF-4.0. La 

resistència característica a flexotracció del formigó a vint dies (28 d) es defineix com el 

valor de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95%). 

Es mesurarà la consistència segons la UNE 83313 i el seient ha d'estar comprès entre 

dos i sis centímetres (2 i 6 cm). La massa unitària del total de partícules cernidas pel 

tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent el ciment, no serà major de quatre-cents 

cinquanta quilograms per metre cúbic (450 kg / m
3
) de formigó fresc. La dosificació de 

ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg / m
3
) de formigó 

fresc i la relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior a quaranta-sis centèsimes 

(0.46). La proporció d'aire clos en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE 

83.315, no serà superior al sis per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o 

gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire. En aquest cas, la proporció 

d'aire clos en el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4.5%) en volum. 

II.4.6 Panots 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 

pavimentació. 

S'han considerat les peces següents:  

- Panot gris per a voreres 

Característiques generals: 

- La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

- La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

- Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

- El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

- No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

- La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

- Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb 

diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

- En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.  

- En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

- La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 

gruix. 

- Llargària: ≤ 1 m   

- Relació entre la llargària total i el gruix: > 4  

- Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm  
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- Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 

norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 2 mm  

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  

- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 2 mm  

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm  

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça ≤ 600 mm: ± 3 mm  

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: 

≤ 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària ≤ 850 mm: 5 mm  

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària ≤ 850 mm: 3 mm  

- Llargària > 850 mm: 6 mm 

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària ≤ 850 mm: 2 mm  

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 1.5 mm  

- Concavitat màxima: 1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 2 mm  
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- Concavitat màxima: 1.5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 2.5 mm  

- Concavitat màxima: 1.5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 4 mm  

- Concavitat màxima: 2.5 mm  

Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica  

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data  

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i 

els valors declarats pel fabricant:  

- Dimensions nominals  

- Resistència climàtica  

- Resistència a flexió  

- Resistència al desgast per abrasió  

- Resistència al lliscament/patinatge  

- Càrrega de trencament  

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339  

- Identificació del producte  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant  

- Direcció registrada del fabricant  

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge  

- Referència a la norma EN 1339  

- El tipus de producte i l’ús o usos previstos  

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 

les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament  

- Resistència al patinat/lliscament  

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d’ús interior:  
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- Reacció al foc  

- Resistència a la ruptura  

- Resistència al patinat/lliscament  

- Durabilitat  

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

Es complirà allò indicat a la normativa UNE-EN 1339:2004 “Baldosas prefabricadas de 

hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

II.4.7 Llambordes de formigó 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

Característiques generals: 

- La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

- La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

- Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

- El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

- No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

- La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

- Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb 

diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

- En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.  

- En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

- La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 

gruix.  

- Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm  

Les seves dimensions han de complir: 

- Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: ≥ 50 

mm  

- Relació entre la llargària total i el gruix: ≤ 4  
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm  

- Llambordins de gruix ≥ 100 mm: ± 3 mm  

- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm  

- Llambordins de gruix ≥ 100 mm: ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm  

- Llambordins de gruix ≥ 100 mm: ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: ≤ 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 

superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J): 5 mm  

- Classe 2 (marcat K): 3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 

dimensió màxima superior a 300 mm):  

o Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 1.5 mm   

- Concavitat màxima: 1 mm  

o Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima: 2 mm  

- Concavitat màxima: 1.5 mm  

Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

Subministrament: Embalades en palets.  

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica  

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data  

- Identificació d el producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per 

a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals  

- Resistència climàtica  

- Resistència a flexió  

- Resistència al desgast per abrasió  

- Resistència al lliscament/patinatge  

- Càrrega de trencament  

- Comportament davant del foc  
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- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 

en el cas de llambordins  

- Identificació del producte  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant  

- Direcció registrada del fabricant  

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge  

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses  

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina  

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

- Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament  

- Resistència al lliscament/patinatge  

- Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior:  

- Reacció al foc  

- Resistència al trencament  

- Resistència al lliscament/patinatge  

- Durabilitat  

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 

segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 

l’apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

Es complirà allò indicat a la normativa UNE-EN 1338:2004 “Adoquines de hormigón. 

Especificaciones y métodos de ensayo”. 

II.4.8 Rigoles 

Peça prefabricada de formigó no armat.  

Característiques generals: 
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- La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

- La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

- Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

- El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

- No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

- La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

- En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

- En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

- La forma d'expressió de les mesures, sempre ha de ser: llargària x amplària i 

gruix.  

- Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua  

- Classe 2 (marcat B): ≤ 6% d'absorció d'aigua  

- Classe 3 (marcat D): valor mitjà ≤ 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 

l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica  

- Classe 3 (marcat H): ≤ 23 mm  

- Classe 4 (marcat I): ≤ 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: ≥ 3,5 MPa; valor unitari: ≥ 2,8 MPa  

- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: ≥ 5,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,0 MPa  

- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: ≥ 6,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, 

≥ 4 mm, ≤ 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm 

- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 

rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ± 2,5 mm  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

38 

 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica  

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 

quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica  

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús.  

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 

Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 

la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:  

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

Es complirà allò indicat a la normativa UNE-EN 1340:2004 “Bordillos prefabricados de 

hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 
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II.4.9 Vorada 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó  

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 

la seva capa superficial 

Característiques generals: 

- La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

- La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

- Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

- El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

- No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

- La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 

qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

- En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

- En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

- La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  

- Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua  

- Classe 2 (marcat B): ≤ 6% d'absorció d'aigua  

- Classe 3 (marcat D): valor mitjà ≤ 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica  

- Classe 3 (marcat H): ≤ 23 mm  

- Classe 4 (marcat I): ≤ 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: ≥ 3,5 MPa; valor unitari: ≥ 2,8 MPa  

- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: ≥ 5,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,0 MPa  

- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: ≥ 6,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
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Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, 

≥ 4 mm, ≤ 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm 

- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 

rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús  

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió  

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 

quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica  

- Data de producció  

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 

per a l'ús.  

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340  

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 

Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
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reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 

la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

Subministrament i embalatge de manera que no s’alterin les seves condicions. 

Es complirà allò indicat a la normativa UNE-EN 1340:2004 “Bordillos prefabricados de 

hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

Art. II.5. Tubs i canonades 

II.5.1 Tubs de PVC 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 

procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions 

de les normes DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i 

no seran atacables per rosegadors. 

II.5.2 Tubs de polietilè 

Els tubs a utilitzar al present projecte seran de PE d’alta densitat amb paret estructurada. 

Compliran la norma europea CEN/TC 155, actualment en forma de projecte de norma 

prEN 155wi012. 

El tub de projecte serà un tub fabricat conforme el prEN 155wi012, estandarditzat en el 

diàmetre extern, de tipus B i amb una rigidesa anular SN4 (és a dir, amb rigidesa 

circumferència de SN = 4000 kN/m
2
). L’estàndard de referència per a la determinació 

de la rigidesa circumferencial és l'EN ISO 9969, que calcula el valor SN sobre la base 

d’una prova d’aplastament a una velocitat constant fins a una deformació del diàmetre 

intern del tub igual al 3% del valor inicial. 

A més complirà les següents característiques físiques: 

Característica Prescripció 
Paràmetre de prova Norma 

 Caràcter Valor 

Oven test 
El tub no ha de 

presentar 

Temperatura temps 

d’immersió 
(110±2) °C ISO 12091 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

42 

 

laminació, 

trencament o 

enfonsament 

e<8 mm 30 min 

e>8 mm 60 min 

Melt Index 

Màxima 

diferència del 

valor inicial 

0,25 g/10 min 

Temperatura 190°C 

ISO 1133 
Càrrega 5 Kg 

Prova d’impacte TIR<10% 

Temperatura 0°C 

EN 744 

Condicionament Aigua/aire 

Precursor  d90 

Massa del 

precursor 

DN110 

DN125 

DN160 

DN200 

DN250 

DN>250 

0,50 Kg 

0,8 Kg 

1,0 Kg 

1,6 Kg 

2,5 Kg 

3,2 Kg 

Atura de caiguda 

DN110 DN>110 

1600 mm 

2000 mm 

 

Flexibilitat de 

l’anell 

Curvatura 

regular, 

absència de 

crep al 

finalitzar 

Aplastament 30‰ Dem EN 1446 

Valor de crep 

< 4 Per a 

extrapolació 

de 2 anys 

Conforme a norma 
EN ISO 9967 

 

Art. II.6. Arquetes de registre 

Al present projecte les arquetes tindran diferents funcionalitats tant des del punt de vista 

de traçat (canvi de direccions, encreuaments), com del punt de vista funcional (registre, 

connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en 

cada moment de l’entorn existent.  

La separació màxima entre arquetes serà de 50 m. Es construiran arquetes en 

encreuaments de carrers a cada banda dels vials, canvis de direcció i en la divisòria de 

les parcel·les. 

Les arquetes tindran unes dimensions interiors capaces de contenir els cables i els 

accessoris inherents als mateixos. La solera de les arquetes tindrà un gruix de 15 cm 

formada amb formigó de 15 N/mm
2
. 

Les arquetes es podran executar mitjançant peces prefabricades o bé s’executaran in situ 

amb maons, sempre i quan totes les dimensions i característiques mecàniques siguin 

homologades per l’empresa subministradora del servei. 

Les arquetes de peces prefabricades de formigó, segons la seva localització, estaran 

calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 
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Les tapes de les arquetes seran de foneria dúctil, grafit esferoïdal, formigó o polièster, es 

podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa 

representin millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment 

seran de foneria dúctil. 

En el cas que les tapes disposin nanses per a la seva manipulació, hauran de quedar 

enrasades amb la tapa. 

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 

Les tapes incorporaran una identificació en la part superior de la tapa del servei, 

representant per la simbologia (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de 

càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot 

cas en la part inferior de la tapa. 

Art. II.7. Materials per la xarxa de sanejament i drenatge 

II.7.1 Totxos i maons ceràmics 

Estaran fabricats amb argila i sorres o terres argiloarenoses. Hauran de ser homogènies 

en tota la massa, i no s'hauran de desfer quan es freguin entre ells. 

Presentaran fractura de gra fi i dens, amb arestes vives i fines, i massa compacta sense 

taques blanques ni crostes, no hauran d'absorbir més d'un quinze (15) per cent del seu 

pes d'aquest líquid, un cop passades vint i quatre hores (24) d'immersió en ell. Tindran 

un so metàl·lic en ser copejats per un martell. 

Els totxos tindran les cares perfectament planes, no presentaran buits, forats, esquerdes 

ni cap altre defecte d'aquest tipus. 

S'admetrà una tolerància de 5 mm en les dimensions principals, i de 2 mm en el gruix. 

La càrrega de ruptura a compressió serà superior a cent cinquanta (150) quilograms per 

centímetre quadrat. 

A menys que s'especifiqui clarament en la descripció de les corresponents unitats d'obra 

o en els plànols s'utilitzarà sempre el maó massís tipus "gero". 

II.7.2 Tapes de fosa dúctil 

Els marcs i tapes dels pous de registre seran de fosa dúctil de classe D-400 (càrrega de 

prova de 40 T). Compliran les normes UNE 36-118-73, UNE 41-300-87 i EN-124. 

En el present projecte s'utilitzaran tapes estanques en aquells pous situats dins de 

torrents, rases o zones freqüentment inundables i tapes no ventilades en els altres pous. 

Les tapes estanques asseguraran l'estanquitat a l'aigua i a l'aire tant a la part interior com 

a l'exterior i tant en presència de pressió (fins 1 bar) com en absència. El marc portarà 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

44 

 

dos junts, un de polietilè per transmissió de la càrrega i l'altre d'elastòmer per 

l'estanquitat. La tapa es tancarà mitjançant 6 lleves que es bloquejaran amb cargols 

d'acer inoxidable que pressionaran sobre el junt per aconseguir l'estanquitat. Es podran 

treure afluixant les claus sense necessitat de treure els cargols ni les claus evitant-se així 

el risc de pèrdua. 

Les tapes no ventilades tindran un marc rodó que portarà un junt de polietilè que 

asseguri el recolzament estable evitant el contacte ferro-ferro. La tapa tindrà la 

superfície de recolzament mecanitzada i portarà un dispositiu de bloqueig que eviti 

l'obertura accidental. 

II.7.3 Elements metàl·lics 

En general els elements metàl·lics, reixes, marcs, graons,..., hauran d'ésser de fosa 

dúctil, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones amb fosa blanca. 

Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions d'arenes, 

bufadures, esquerdes de construcció, etc.). 

La forma, diàmetre i pes, hauran de correspondre als plànols del projecte i a la 

descripció dels preus corresponents. 

Els graons hauran d’estar revestit de polipropilè, segons es defineixen als plànols. 

Les reixes de pous embornals seran practicables i tindran les dimensions que s'indiquin 

als plànols corresponents i no podran tenir una obertura de més de 2 cm d'amplada. 

Art. II.8. Materials per a la xarxa d’aigua potable 

II.8.1 Marcs i tapes 

Els marcs i tapes per a pericons d’aigua potable seran de fosa dúctil. Les peces estaran 

lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions d'arenes, bufadures, esquerdes 

de construcció, etc...). La forma, diàmetre i pes, hauran de correspondre als plànols del 

projecte i a la descripció dels preus corresponents. 

La secció de marc i tapa ha d'ésser suficientment resistent per a suportar les càrregues 

de trànsit, es prescriu una càrrega de ruptura de 40Tm. 

El recolzament de la tapa sobre el marc, s'ha de realitzar perfectament al llarg de tot el 

perímetre. L'ajustament lateral entre el marc i la tapa no sobrepassarà els 4 mm. En cas 

que aquestes condicions no es compleixin, el Contractista procedirà al rectificat mecànic 

fins que es compleixin. 

Art. II.9. Materials per a la xarxa elèctrica 

El projecte inclou la implantació d’una nova xarxa de baixa tensió, i l’extensió de la 

xarxa de mitja tensió del municipi  
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Al present projecte es col·locaran cables d’alumini, utilitzant la tipologia de cable que 

indiqui la companyia concessionària corresponent sense que això pugui portar canvis de 

preus en el present projecte. 

La xarxa de baixa tensió s’executarà amb cable Al 3x(1x240)+1x150 homologat per 

companyia elèctrica per a esteses de baixa tensió. Per la línia de mitja tensió s’usarà 

cable tipus RHZ 12/24 kV 1x240 d’alumini. 

Es preveu l’execució d’una escomesa elèctrica formada per: 

1. Una caixa general de protecció (CGP) d’intensitat nominal 9/400 A. 

2. Un conjunt de protecció i mesura trifàsic tipus T30 

3. Un nínxol d’obra per a allotjar caixa general de protecció (CGP), caixa de 

seccionament (CS) o caixa de distribució segons correspongui. Homologat 

per companyia corresponent. 

El contractista per ell mateix executarà tota l’obra civil relativa als treballs 

d’electrificació. L’obra civil s’amidarà i abonarà amb càrrec a les corresponents partides 

del pressupost del present projecte. L’execució de rases i obra civil en general serà 

sempre d’acord amb les normes de la companyia concessionària corresponent, en la 

intel·ligència que tots els materials usats han de ser els homologats per la companyia i, 

tant abans com durant l’execució de les obres, s’informarà formalment i permanentment 

a la companyia sobre la realització dels treballs de manera que la companyia 

concessionària pugui inspeccionar les obres en qualsevol moment. 

Igualment tots els mètodes constructius i detalls d’execució s’adaptaran a les normatives 

de la companyia en la zona. 

L’estesa de cables serà sempre d’acord amb les normes de la companyia concessionària 

corresponent, en la intel·ligència que tots els materials usats han de ser els homologats 

per la companyia i, tant abans com durant l’execució de les obres, s’informarà 

formalment i permanentment a la companyia sobre la realització dels treballs de manera 

que la companyia concessionària pugui inspeccionar les obres en qualsevol moment. 

En qualsevol cas, l’instal·lador que executi de forma directe els treballs haurà de ser un 

instal·lador homologat per la companyia en treballs referits a la baixa tensió. 

En qualsevol cas totes les obres d’electrificació s’hauran d’executar amb materials i 

prescripcions tècniques habituals de la companyia corresponent. 

En qualsevol cas el Contractista haurà d’aportar totes les proves, plànols i certificats que 

hagin de servir a la companyia per a rebre la instal·lació. El Contractista es 

responsabilitzarà de que totes les obres executades siguin aptes per a legalitzar-se i aptes 

per a ser admeses per la companyia en tots els seus aspectes tècnics i documentals, bé 

perquè les ha subcontractat a un instal·lador o companyia competent, o bé perquè ha 

executat o s’ha proveït de totes les proves i documentació corresponent. 
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Art. II.10. Materials per a la xarxa d’enllumenat públic 

II.10.1 Cables 

Els cables a utilitzar en el present projecte seran del tipus RETENAX N 0.6/1 kV 

(UNE: RV 0.6/1 kV) de la casa PIRELLI (o similar). En qualsevol cas les 

característiques tècniques i de qualitat no seran inferiors a les d'aquest tipus. 

Els conductors de coure estaran agrupats, independentment els cables d'energia dels 

cables de maniobra; el neutre del cable de maniobra podrà ésser comú amb el d'energia. 

II.10.2 Suports d’acer galvanitzats 

Els suports seran una columna de 4 m d’alçada de planxa d'acer galvanitzat de 3 (tres) 

mil·límetres d'espessor, segons plànol de detalls, anell de reforç en la unió a la placa de 

base i passamà de reforç a la portella practicable. No existiran frises per a l'obertura de 

la porta, el que haurà de realitzar-se amb clau hexagonal. No tindrà base. 

A l'interior dels suports existirà una caixa tipus CLAVED 1465, 1468 o similar, a on 

s'efectuaran les derivacions a les lluminàries. Totes les entrades estaran a la part inferior 

de la caixa. 

Al present projecte s’utilitzaran columnes tipus “troncocòniques de 4 m” de Benito 

Urban. 

II.10.3 Llumeneres 

En el present projecte s'utilitzarà una lluminària asimètrica tipus “Vialia Evo” de Benito 

Urban o similar, amb làmpada de 16 leds  de  17 W. La lluminària ha d’estar dotada dels 

elements lumínics necessaris per a garantir una eficiència a vorera superior al 85%. 

II.10.4 Quadre elèctric 

En el present projecte no es preveu la instal·lació de quadre elèctric. 

En cas de que fos necessari es col·locaria el següent: 

Un quadre elèctric de 4 sortides (una per a l’enllumenat, una per al reg automatitzat i 

dues de reserva) i constarà dels següents elements: 

a) Un (1) armari d’acer inoxidable Norma AISI-304 pintat RAL-7032, mides 

1410x1260x400 mm pintat amb caixa de dos mòduls de doble aïllament per a la 

protecció de l’aparellat elèctric, on serà instal·lat el Sistema de Comandament i 

Control Centralitzat. 

b) Un (1) estabilitzador-reductor de tensió instal·lat des de la capçalera amb les 

següents característiques elèctriques: 

- Tensió d’entrada: 3x380/220 V ± 15% 

- Freqüència: 50 Hz ± 2 Hz 
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- Tensió de sortida: 3x380/220V ± 1.5% 

- Tensió d’arranjament: 200V ± 2.5% 

- Tensió per reducció de consum; 

- Per a Sodi Alta Pressió: 185 V 

- Per a Mercuri Color Corregit: 195 V 

- Potència e Intensitat Nominal: 22 o 30 KVA 

- Sobreintensitat transitòria: 2xIn durant 1 min/h 

- Sobreintensitat permanent: 1.3xIn 

- Precisió de la tensió nominal de sortida per entrada de ± 10% : + 1.5% 

- Precisió de la tensió reduïda de sortida per entrada de ± 10% : ± 2.5% 

- Regulació independent per fase: 

- No introdueix distorsió harmònica 

- Factor de potència de la càrrega, des de 0.5 capacitiu a 0.5 inductiu 

El qual serà instal·lat en el propi Centre de Comandament i podrà ser comandat 

pel Sistema de Control Centralitzat via ràdio o mòdem segons correspongui al 

municipi. 

c) Un (1) terminal local de comandament i control, compost per: 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’orto i l'ocàs i canvi automàtic 

de l’hora d’hivern/estiu. Possibilitat de correcció de ±127 minuts sobre les 

hores d’orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys. 

- Relès de sortida programables independents segons el rellotge astronòmic o 

a hores fixes. 

- Sortida nº1: Relè de sortida astronòmic 

- Sortida nº2: Relè de sortida per estalvi energètic 

- Sortida nº3: Relè de sortida especial, astronòmic o programable. 

- Sortida nº4: Relè de sortida especial, astronòmic o programable. 

- Entrades de tensió e intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, 

potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i 

reactiva i d’hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels dispars de 

les proteccions, selector de manual –0- automàtic, fotocèl·lula, etc.. 

- Entrada analògica 4-20 mA lliure. 

- Registres: Memòria RAM per emmagatzemat històrics: 2496 registres de 

mesures elèctriques i 2869 alarmes o esdeveniments. 

- Canal de comunicació RS232 optoaïllat per connexió a mòdem telefònic o 

radio 

- Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del 

sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm 

El quadre estarà preparat per a 4 (quatre) línies d’enllumenat, disposant de tots els 

protectors, interruptors i aparellatge corresponent. A més a més tindrà les corresponents 

línies per a doble nivell de flux. S’instal·larà addicionalment un sistema de Telegestió 

del tipus URBILUX. 
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El quadre elèctric i tots els seus components compliran el RBT. 

Art. II.11. Materials per al mobiliari urbà 

II.11.1 Banc 

Al present projecte es disposaran bancs tipus “NeoBarcino Fusta tècnica” de Benito 

Urban, amb ancoratge al paviment mitjançant cargols de fixació al terra de M10. 

II.11.2 Paperera 

Al present projecte es disposaran papereres tipus “circular” de Benito Urban, amb 

ancoratge al paviment mitjançant quatre cargols expansius de M8. 

II.11.3 Jardinera 

Al present projecte es disposaran jardineres tipus “Esfèrica” de Benito Urban, amb 

ancoratge al paviment mitjançant tres cargols expansius de M10. 

Art. II.12. Materials per a la senyalització i abalisament 

II.12.1 Marques vials 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 

tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 

més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

a) Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 

pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 

calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i 

passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos 

components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. 

Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 10
6
 cicles en assajar-los 

segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 

corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 

prefabricada. 

b) Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 

acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 10
5
 cicles, al 

sotmetre-les a l’esmentat assaig. 

c) Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o 

segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
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II.12.1.1 Autorització d’ús 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 

dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de 

les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 

viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 

certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 

acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a 

la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 

d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 

d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 

materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes 

de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de 

la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o 

pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests 

assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

II.12.1.2 Aplicació 

A efectes d’aplicació i dosificació, es proposen els següents: 

- Per a bandes de 10 cm d’amplada: tres-cents grams (0.3 kg) de pintura 

termoplàstica en calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 

banda. 

- Per a bandes de 40 cm d’amplada: mil dos-cents grams (1.2 kg) de pintura 

termoplàstica en calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 

banda. 

- Per a marques en zebrat, fletxes, illetes, textos i símbols: tres mil grams (3 

kg) de pintura de dos components en fred de llarga durada amb microesferes 

de vidre per metre quadrat (m
2
) de superfície executada. 

II.12.1.3 Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en 

calent o plàstics d’aplicació en fred 

Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 

envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u 

per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 

fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o 

d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
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NOMBRE DE LOTS”L” 

O D’ENVASOS “N” A 

L’APLEC. 

NOMBRE DE LOTS “l” O 

D’ENVASOS “n” A 

SELECCIONAR. 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

99-128 8 

129-162 9 

163-200 10 

A partir de 200, l=(L/2)
1/2

 ó n= (N/2)
1/2

 o el número 

sencer superior 

NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 

aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels seus 

envasos per a preparar les mostres. En qualsevol cas, 

mai no s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, 

també aleatòriament. 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 

especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles 

A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a 

enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 

kg cadascuna. 

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 

següent informació: 

- Data de la presa de mostres. 

- Localització de l’aplec. 

- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 

- Nom del fabricant. 

- Identificació del producte. 

- Número de lot. 

- Data límit d’ús. 

- Instruccions d’ús. 

- Condicions d’envasat. 

- Condicions reals d’emmagatzematge. 

- Informació sobre seguretat i salut. 

- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 

- Procediment emprat per la presa de mostres. 

- Data de fabricació del producte. 
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II.12.1.4 Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants 

Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs 

de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de 

sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir 

en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)
1/2 

arrodonit al número sencer 

superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es 

distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un 

quilo i mig (1,5 kg). 

II.12.1.5 Assaigs d’identificació 

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 

plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins 

de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 

MATERIAL ASSAIG 
NORMA 

D’ASSAIG 

MÀXIM COEFICIENT 

DE VARIACIÓ 

PERMÉS 

 

Pintures 

Consistència Krebs UNE 48 076 6% 

Contingut de sòlids. Matèria no 

volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 

Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 

Termoplàstics 

d’aplicació en 

calent. 

Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 

Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 

Plàstics 

d’aplicació en 

fred. 

Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 

Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 

 

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de 

la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 

s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 

Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà 

els assaigs d’identificació. 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 

MATERIAL ASSAIG 
NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat pel 

fabricant 

 

 

 

 

Consistència Krebs UNE 48 076  10 KU 

Contingut de sòlids. Matèria no 

volàtil. 
UNE 48 087  2% 

Contingut de lligant. UNE 48 238  2% 
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PINTURA 

Contingut en pigment Ti O2 

(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 

Haurà de repetir-se si els dos 

resultats difereixen en més de 

0,5%) 

UNE 48 178  1% 

Densitat relativa UNE 48 098 0,02 

Temps de secat (“no pick up” per 

rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 

Color. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades cromátiques 

de cada color han de ser dins 

del polígon assenyalat a la 

norma UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Groga 0,40 

 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 

MATERIAL ASSAIG 
NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat pel 

fabricant 

 

 

 

PLÀSTIC 

D’APLICACIÓ 

EN FRED 

Densitat relativa UNE 48 098  2% 

Temps de secat (“no pick up” per 

rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 

Color. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades 

cromátiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Groga 0,40 

(*) Aquests són valors absoluts. 

 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 

MATERIAL ASSAIG 
NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat pel 

fabricant 

 

TERMOPLÀSTIC 

D’APLICACIÓ 

EN CALENT 

 

Residu per escalfament UNE 135 200/2  1 

Contingut en pigment Ti O2 

(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 

Haurà de repetir-se si els dos 

resultats difereixen en més de 

0,5%) 

UNE 48 178  1% 
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Color. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 

Les coordenades 

cromátiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 

0,02 

Blanca 0,84 

Groga 0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 

200ºC2ºC). 
UNE 135 221 

 no variarà en més de 

0,02. 

Envelliment artificial accelerat. 

(168 hores partides en cicles de 8 

hores de radiació UV 280 nm i 315 

nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de 

condensació a 50ºC3ºC). 

UNE 48 251 

 no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

 

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 

determinar: 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 

MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROESFERES 

DE VIDRE 

Granulometría. 

(Amb tamisos ISO 565 - R 

40/3) 

Aquesta granulometria seria 

la desitjable, però la real 

podrà ser diferent fins a l’any 

2.004. 

ISO 2591-1 

 

Tamís (m) 

Massa retinguda 

acumulada (%) 

710 0-2 

600 0-10 

355 30-70 

212 70-100 

125 95-100 

Índex de refracció. EN 1423-A  1,5 

Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 

 

Cap alteració superficial 

Resistència a l’àcid clorhídric 

(H Cl) 
EN 1423-B 

Resistència al clorur càlcic 

(Ca Cl2) 
EN 1423-B 

Resistència al sulfur sòdic 

(Na2 S) 
EN 1423-B 

Percentatge ponderat màxim 

de microesferes defectuoses 
EN 1423-D 

D<1mm / 20% 

D>1mm / 30% 

Percentatge ponderat màxim 

de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 

Microesferes hidrofugades EN 1423-E 
Mètode A >80% 

Mètode B 100% 

 pH ISO 787-9 5  pH  9 
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GRANULAT 

ANTILLISCAMENT 

Coeficient de resistència a la 

fragmentació 
EN 1423-G 

El de la fitxa tècnica del 

producte. 

Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 

Vèrte x y 

1 0,355 0,355 

2 0,305 0,305 

3 0,285 0,325 

4 0,335 0,375 

Factor de lluminància ISO 7724-2  > 0,70 

Granulometria 

Aquesta granulometria seria 

la desitjable, però la real 

podrà ser diferent fins a l’any 

2.004. 

ISO 565-R 

40/3 

Tamís (m) 
Massa 

(%) 

1180 0-2 

1000 0-10 

600 10-50 

355 50-80 

212 85-100 

150 95-100 

90 99-100 

II.12.1.6 Informe del laboratori 

Contindrà: 

- Tipus i identificació de la mostra assajada. 

- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 

- Resultats de l’assaig. 

- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 

- Data de l’assaig.  

- Declaració del producte pel seu fabricant: 

- Nom del fabricant. 

- Nom comercial del producte. 

- Naturalesa del producte. 

- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 

- Ús recomanat. 

- Característiques quantitatives: 

- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 

- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 

- Densitat relativa. 

- Temps de assecat. 

- Consistència Krebs. 

- Color. 

- Factor de luminància. 

- Matèria no volàtil. 

- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 

- Dissolvent d’extracció, si s’escau. 
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II.12.1.7 Etiquetat dels envasos 

Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 

informació següent: 

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 

- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de 

tenir-ne. 

- Identificació del producte i del fabricant. 

- Número de lot i data de fabricació. 

- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 

- Massa neta continguda. 

- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 

microesferes). 

II.12.1.8 Condicions d’acceptació d’ús 

S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 

compleixen totes les condicions abans esmentades. 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 

al pressupost de control de qualitat. 

II.12.1.9 Seguretat i senyalització de les obres 

a. Senyalització dels trams d’obra 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 

disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, 

i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina 

aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es 

col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals 

verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 

Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es 

col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al 

punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 

col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles 

intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons 

respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les 

marques toves fins al seu enduriment complet. 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i 

els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons 

mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin 

és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
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Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 

carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 

aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son 

d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la 

ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les 

limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant 

cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, 

s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les 

característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 

b. Proteccions personals 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 

respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la 

pell. 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa 

orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 

empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 

totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

II.12.2 Senyalització vertical 

II.12.2.1 Senyalització vertical de codi 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 

especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 

B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 

a. Material de substrat 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de 

la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en 

aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis 

grams per metre quadrat (256 g/m
2
) contant les dues cares), i acabat segons algun dels 

tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior 

a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

b. Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants 
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Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades 

amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 

2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, 

i els factors de luminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de 

retrorreflectància marcat al projecte: 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 

 

Colors 

Vèrtex polígon CIE Factor de 

luminància 

 

1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,35 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,27 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,05 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,04 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03 0,09 

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 

Vèrtex 

polígon 

CIE 

1 2 3 4 
Factor de 

luminància 

 
Colors x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,16 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12 0,18 

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 

Vèrtex 

polígon 

CIE 

1 2 3 4 
Factor de 

luminància 

 
Colors x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 0,40 

Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24 

Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 

Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 

 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

58 

 

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades 

com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  

PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 

Vèrtex 

polígon 

CIE 

1 2 3 4 
Factor de 

luminància 

 
Colors x y x y x y x y 

Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,75 

Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 0,45 

Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 0,07 

Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 0,10 

Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 0,05 

Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 
0,04 

0,15 

Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,160,14 

 

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cdlx
-1
m

-2
 per a tots els colors, 

tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-

lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  

 1 (2=0) Blanc Groc Roig Verd fosc Blau Marró Taronja Gris 

12’ 

 

+ 5º 

+30º 

+40º 

250 

150 

110 

170 

100 

70 

45 

25 

15 

20 

15 

6 

20 

11 

8 

12 

8,5 

5,0 

100 

60 

29 

125 

75 

55 

20’ 

+ 5º 

+30º 

+40º 

180 

110 

95 

120 

70 

60 

25 

14 

13 

14 

11 

5 

14 

8 

7 

8 

5 

3 

65 

40 

20 

90 

50 

47 

2º 

+ 5º 

+30º 

+40º 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,4 

0,3 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

1,5 

1 

1 

2,5 

1,2 

0,7 

 

 (Angle de divergència) 1 y 2 (Angles d’incidència) 

c. Admissió d’ús de senyals 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de 

qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els 

que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un 

Laboratori Acreditat als següents assaigs: 

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 

Sobre el substrat metàl·lic 

S/ norma UNE 135 310 

- Gruix de la xapa 

- Gruix del recobriment de zenc 

- Relleu 
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Sobre la zona 

retrorreflectant 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 

- Coeficient de retrorreflexió 

- Coordenades cromàtiques i factor de 

luminància 

- Resistència a l’impacte 

- Resistència al calor i adherència al 

substrat 

- Resistència al fred i a la humitat 

- Resistència a la boira salina 

- Envelliment artificial accelerat 

Sobre la zona no 

retrorreflectant 

S/ norma UNE 135 331 

 

- Aspecte i identificació visual 

- Brillantor de mirall 

- Coordenades cromàtiques i factor de 

luminància 

- Resistència al calor i al fred 

- Envelliment artificial accelerat 

- Resistència a la immersió en aigua 

- Resistència a l’impacte 

- Resistència a la boira salina 

- Adherència al substrat 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 

al pressupost de control de qualitat. 

i. Assaigs i resultats exigibles 

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs 

sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en 

condicions normalitzades d’humitat (505)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels 

assaigs. 

Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc 

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 

haurà de ser superior a les 18 m marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més 

d’un 20% de la mitja obtinguda. 

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 

valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai 

no podrà ser inferior al nominal. 

Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 

com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 

Resistència a l’impacte 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 

massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 

diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
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com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb 

l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 

Resistència a la calor 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 

temperatura de (712)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 

La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 

sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  

Adherència al substrat 

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 

incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb una fulla, 

tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 

completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant 

en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la 

planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix 

desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 

Resistència al fred 

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 

temperatura de (-353)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

Resistència a l’humitat 

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del 

100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

Resistència a la boira salina 

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma 

UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un 

interval de dos hores (2 h). 

Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; 

les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans 

marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle 

d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors 

prescrits a las taula. 

Resistència a l’envelliment artificial accelerat 
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Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 

sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos 

mil hores (2000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada 

UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (603)ºC, i fosca, 

amb condensacions i temperatura de pannell negre de (503)ºC. Les provetes de colors 

taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 

hores. 

Al cap d’aquests temps: 

- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 

divergència de 0.2º o de 0.33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la 

taula; 

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 

originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 

- els valors del factor de lluminància () compliran lo marcat a la taula; 

- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

ii. Contingut de l’Informe 

- El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe 

al Director de l’Obra, on farà constar: 

- Data de realització dels assaigs. 

- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 

- Nom del fabricant dels senyals. 

- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 

- Data de fabricació dels senyals. 

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

- Naturalesa del substrat. 

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 

- Dimensions de la mostra. 

- Nombre de senyals avaluades. 

- Nombre de provetes assajades. 

- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 

- Referència a la norma UNE 135 330. 

iii. Altres exigències 

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 

pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb 

el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20 

N/mm
2
). 
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iv. Etiquetat i marcat 

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 

clara i duradera amb tota la informació següent: 

- Marca CE (“N” d’AENOR). 

- Número i data de la norma EN de conformitat. 

- Classificació del producte. 

- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 

- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 

- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 

II.12.2.2 Senyalització vertical en alumini 

a. Àmbit d'aplicació 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

TIPUS 
Sèrie del catàleg de senyals de 

1992 

Presenyalització S-200 

Direcció S-300 

Identificació de carreteres, situats en conjunts 

d'alumini 
S-400 

Localització S-500 (*) 

Confirmació S-600 

Ús específic en població S- 700 

Caixetins de nom de carretera  

 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de 

les sèries abans esmentades. 

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 

seran amb lamel·les. 

b. Normativa 

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 

s'assenyala a les normes següents: 

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 

Hipótesis de cálculo.  

- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 

señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 

ensayo.  
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- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 

obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 

elementos en servicio. Características y métodos de ensayo.  

- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  

- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 

Catalunya de 5/8/82.  

- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento 

y defensa de las carreteras.  

- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés 

de redacció. 

- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En 

procés d’aprovació. 

c. Panells 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 

6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 

assenyalada a l’apartat anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 

diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 

banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m
2
. La resta de 

panells seran de plaques. 

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 

mm els panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el 

doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies 

d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les 

mides, per guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la 

placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un 

perfil lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils 

intermitjos en funció de les seves dimensions.  

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 

interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 

senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
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En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 

posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 

senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 

s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent 

amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests 

acabats no es realitzaran a les lamel·les. 

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 

d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb 

els corresponents assaig i certificats.  

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 

posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 

pictogrames. També serà admès el xerografiat. 

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre l'escut oficial de la Generalitat de 

Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 

100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus 

de defecte als plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són: 

Amplada (mm):  700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000

    3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Alçada (mm)  250 300 350 400 450 500 550 600 650

    700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650

 1800    1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 

d. Suports 

i. Suports de rètols 

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics 

i banderoles. 

Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 

aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

65 

 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 

constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 

superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport 

o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat 

color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 

classifiquen segons els següent quadre: 

 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 

coeficients de majoració: 

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 

- Vent        1,50 

- Acció tèrmica       1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 

essent el gruix mínim de 3,5 mm. 

DIAMETRE CATEGORIA RESISTENT 

90 mm MC 

114 mm MD     ME 

140 mm ME       MF     MG 

168 mm MH 

 

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama 

o identificació del fabricant. 

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants 

d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m
2
 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més 

de 6 m
2
. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m

2
 quan els esforços no 

pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari 

col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels 

extrems. 

II.12.2.3 Seguretat i senyalització de les obres. 

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 

seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

a. Senyals i panells retrorreflectants sobre pals 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

66 

 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots 

dels fonaments. 

- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i 

els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i 

mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 

- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 

fonaments. 

Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 

(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 

dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 

Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 

metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la 

carretera senyals de prohibició d’avançament.  

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 

precisen de cap mitjà de comunicació. 

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 

b. Proteccions del personal 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 

cadenes, etc, haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, 

i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o 

taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els panells i senyals a les estructures 

de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les 

amb baranes. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

67 

 

Capítol III: Descripció d’unitats d'obra, amidament i abonament 

Art. III.1. Treballs generals 

III.1.1 Replantejament 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 

replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 

els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 

d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 

d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 

càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 

d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. 

quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret 

a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 

bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 

mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 

materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 

contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 

tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 

deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 

director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 

recuperats. 

III.1.2 Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
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com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 

accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 

infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 

consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció 

estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per 

aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com 

privat. 

El Promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 

utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 

treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 

sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

III.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 

d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 

s'indiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació 

de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre 

cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les 

obres. 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
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a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 

requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, 

la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres 

auxiliars. 

III.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 

totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en 

les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 

complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 

relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 

Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 

del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 

Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 

d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 

Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la 

seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i 

al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en 

nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 

les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 

nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 

separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 

contractual. 
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III.1.5 Neteja 

La neteja de paviments o de qualsevol element construït o existent no serà objecte 

d’abonament en cap cas, considerant-se inclòs el seu abonament dins d'altres unitats 

d'obra o com a despesa a càrrec del Contractista. 

Art. III.2. Treballs previs 

III.2.1 Tala d’arbres 

Consisteix en la tala controlada directa d’arbre de 6 a 10 m d’alçària, arrencant la soca, 

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió amb grua pinça, i transport de la 

mateixa a la planta de compostatge (no més lluny de 20 km). 

S’amidarà per unitat (u) d’arbre realment talat i s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou el transport a l'abocador municipal o allà on determini la Direcció 

Facultativa, no més lluny de 20 km, sense que per aquest motiu es pugui modificar el 

corresponent preu. 

III.2.2 Enderroc de tancaments 

Comprèn el conjunt d'operacions manuals i mecàniques per tal d'enderrocar 

completament tancaments d’obra, fusta o metàl·lics. Es consideren inclosa la demolició 

de la fonamentació, la posterior neteja de superfícies, la càrrega, transport i cànon 

d’abocador (si s’escau) dels productes resultants a l'abocador o allà on indiqui la 

Direcció Facultativa. 

Es distingeixen les següents unitats: 

III.2.2.1 Enderroc de paret o mur de bloc de morter de ciment 

Correspon a l’enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, 

amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. 

S’amidarà per metre quadrat (m
2
) de mur realment enderrocat i s’abonarà al preu 

corresponent. 

El preu inclou la part proporcional d’enderroc de la fonamentació. 

III.2.2.2 Desmuntatge d’hivernacle 

Correspon a la demolició d’hivernacles fins a 30 m
3
 de volum aparent amb càrrega 

manual de runes sobre camió. 

S’amidarà per metre quadrat (m
2
) de superfície d’hivernacle realment demolit i 

s’abonarà al preu corresponent. 
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El preu inclou la part proporcional d’enderroc de la fonamentació. 

III.2.2.3 Desmuntatge de tanca de fusta 

Correspon a l’enderroc de tanca de fusta de fins a 2 m d’alçària, com a màxim, i càrrega 

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

S'amidarà per metre lineal (m) realment desmuntat, i s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou l’enderroc de la part proporcional de fixacions i suports. 

III.2.3 Enderrocs varis 

En tots els casos, els preus d’enderroc i/o desmuntatge inclouen el cost de la càrrega del 

material sobre camió, transport del material a lloc de reutilització o a abocador, i cànon 

d’abocador en el cas que sigui necessari. 

III.2.3.1 Barrera de seguretat flexible 

Correspon al desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d’ancoratges 

clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

S'amidarà per metre lineal (m) realment desmuntat, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.2.3.2 Senyalització vertical 

Correspon a la retirada de senyal vial, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i 

mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. 

S'amidarà per unitat (u) realment retirada, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.2.3.3 Elements de mobiliari urbà 

Correspon a la retirada d’elements de mobiliari urbà (banc, paperera, barana i jardinera). 

Els bancs, papereres i jardineres s’amidaran per unitat (u) realment retirada, i 

s’abonaran al preu corresponent. 

- u. Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2.5 m de llargària, enderroc 

de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre 

camió o contenidor. 

- u. Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega 

manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. 

- u. Retirada de jardinera de pedra o formigó de fins a 1 m de llargària, i càrrega 

manual i mecànica de l’equipament i la runa sobre camió o contenidor. 

La barana s’amidarà per metre lineal (m) realment desmuntat, i s’abonarà al preu 

corresponent. 
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- m. Desmuntatge i aplec de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió. 

El preu inclou l’aplec de la barana en bones condicions per a un ús posterior. 

III.2.3.4 Enderroc de pericons, tubs i obres de maó 

Correspon a l'enderroc i enretirada a l'abocador de tubs, d'obres de maó i en general de 

qualsevol tipus d'obra o material que no sigui de formigó en massa de més de 10 

centímetres de gruix o de formigó armat de més de 5 centímetres de gruix, dins de 

l'excavació de les corresponents rases o rebaix del terreny. 

Aquesta unitat d'obra no és d'abonament al considerar-se el seu preu inclòs dins els 

corresponents a excavació. 

III.2.4 Reposició del servei telefònic 

Correspon a la reposició del servei telefònic, incloent: desmuntatge i enretirada de xarxa 

aèria existent, i muntatge de la desviació de la línia. També inclou picat de la 

fonamentació, extracció de pals, desmuntatge del cablejat, càrrega i transport a abocador 

de tots els productes de rebuig, instal·lació de nous pals i fixacions i estesa de cable 

proporcionat per la corresponent companyia. 

La part d’obra a abonar a la Companyia es justificarà amb la factura i rebut 

d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, 

exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu 

d’Execució Material. 

L’amidament al que s’aplicarà serà una unitat (1 u). 

Art. III.3. Moviment de terres 

III.3.1 Enderroc d’elements de vialitat 

Comprèn el conjunt d'operacions manuals i mecàniques per tal d'enderrocar 

completament els elements definits incloent-hi totes les operacions de pretall, neteja de 

superfícies, càrrega, transport i cànon d’abocador (si s’escau) dels productes resultants a 

l'abocador o allà on indiqui la Direcció Facultativa. 

Es distingeixen les següents unitats: 

III.3.1.1 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus 

Correspon a la demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i 

més de 2 m d’amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, i càrrega sobre 

camió. 
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S'amidarà per metre quadrat (m²) realment demolit excloent-hi els excessos sobre 

l'amplada estricta requerida, segons plànols de projecte o ordres escrites de l'Enginyer 

Director, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.3.1.2 Tall amb disc 

Correspon al tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 

amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 

S’amidarà per metre lineal (m) realment executat, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.3.1.3 Enderroc de vorada 

Correspon a la demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador 

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor. 

S'amidarà per metre lineal (ml) realment demolit excloent-hi els excessos sobre 

l'amplada estricta requerida, segons plànols de projecte o ordres escrites de l'Enginyer 

Director, i s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou l’enderroc de la rigola en el cas de que hi sigui, s’inclou també l’enderroc 

de la fonamentació i la càrrega mecànica o manual sobre camió de tots els productes 

resultants, el cànon d’abocament i transport a l’abocador de tots els productes resultants. 

III.3.1.4 Enderroc de paviment de panots de qualsevol tipus 

Correspon a la demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 

cm de gruix i fins a 2 m d’amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. 

S'amidarà per metre quadrat (m²) realment enderrocat excloent-hi els excessos sobre 

l'amplada estricta requerida, segons plànols de projecte o ordres escrites de l'Enginyer 

Director, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.3.2 Esbrossada 

Consisteix en la neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega 

mecànica sobre camió. Es realitzarà d'acord amb les especificacions de l'art. 300 

"Desbroce del terreno" del PG-3. 

S'amidarà per metre quadrat (m²) realment netejat i esbrossat excloent-hi els excessos 

sobre l'amplada estricta que requereixen els elements a construir, segons plànols de 

projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, i s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou tant la retirada de vegetació com la de tots els arbres menors a 8 cm de 

tronc i tota mena de matolls de la zona a esbrossar, i transport a l'abocador municipal o 

allà on determini la Direcció Facultativa, no més lluny de 20 km, sense que per aquest 
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motiu es pugui modificar el corresponent preu. La talla d’arbres de menys de 8 cm de 

tronc inclou l’arrencada de la soca. 

III.3.3 Excavació 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 

fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 

d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 

sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 

mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 

d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 

s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega 

des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests 

últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per l'Enginyer 

Director. 

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

qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 

utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, 

un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no 

s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 

continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació 

amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per 

garantir una bona execució. 

S’amidarà sobre perfil per metre cúbic (m
3
) realment excavat, excloent-hi els excessos 

sobre les seccions definides als plànols o a les ordres escrites de l'Enginyer Director i 
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excloent també el gruix del paviment enderrocat o del terreny esbrossat segons 

correspongui, i s’abonarà als preus corresponents. 

- m
3
. Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 

excavadora, transport fins al lloc d’aplec i formació de piles per a la seva 

conservació. 

- m
3
. Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. 

En tots els casos els preus inclouen la part proporcional de repàs, perfilat i piconat del 

fons de l'excavació, així com l'enderroc, càrrega i transport a abocador de tubs, obres de 

maó i qualsevol obra o material que no sigui formigó en massa de més de 10 

centímetres o de formigó armat de més de 5 centímetres de gruix, així com la càrrega 

dels productes resultants i el transport interior a l'Obra. 

Els preus corresponents a excavacions en terra inclouen la càrrega i el transport al lloc 

d’aplec o reutilització del material dins de l’àmbit de les obres. 

Les excavacions per a claveguerons de Ø200 mm o menys, de caixes de reixes 

embornals, formació de rigoles, vorades, cunetes, pericons, rases per a aigua potable, 

electricitat i demés serveis urbans no seran d'abonament a l’ésser inclòs el seu cost dins 

els preus de les corresponents unitats d'obra. 

III.3.4 Terraplens 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 

l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 

provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 

provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 

excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament. 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 

material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions de 

l’article 330 del PG 3. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 

terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no 

menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a 
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fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del PM del 

fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del 

terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 

mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 

estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 

l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 

disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la 

que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 

contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 

d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 

l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Próctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 

berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 

exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. 

- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Próctor Modificat. 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 

d’obra. 

Els terraplens s’amidaran en metre cúbic (m
3
), obtingut com a resultat de la diferència 

entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent 

a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts 

per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè, i s’abonaran al preu 

corresponent. 

- m
3
. Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat 

de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm, amb una 

compactació del 95% del PM. 
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III.3.5 Transport interior a l’obra 

Correspon al transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps 

d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km. 

S’amidarà sobre perfil, sense computar esponjament, per metre cúbic (m
3
) realment 

transportat, i s’abonarà al preu corresponent 

III.3.6 Subministrament de terres d’aportació 

Correspon al subministrament de terra adequada d’aportació per ser utilitzada en 

l’esplanada. 

S’amidarà per metre cúbic (m
3
) mesurat sobre perfil teòric després de compactar, i 

s’abonarà al preu corresponent. 

III.3.7 Transport a instal·lació de gestió de residus 

Correspon al transport de terres i residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

S’amidarà sobre perfil, sense computar esponjament, per metre cúbic (m
3
) realment 

transportat, excloent-hi els excessos d’excavació sobre les seccions definides als plànols 

o a les ordres escrites de l’Enginyer Director i excloent també el gruix del paviment 

enderrocat o del terreny esbrossat segons correspongui, i s’abonarà al preu 

corresponent. 

- m
3
. Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 7 t i temps d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un 

recorregut de més de 15 i fins a 20 km. 

- m
3
. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 7 t i temps d’espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut 

de més de 15 i fins a 20 km. 

El preu inclou el cànon d’abocador. 

III.3.8 Estesa de terra vegetal 

Consisteix en l’estesa de terra vegetal procedent de l’obra, amb motoanivelladora petita. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin a la memòria del present 

projecte, així com als llocs que assenyali l'Enginyer Director. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 

perfectament netes després de retirada aquesta. 

L'estesa de terra vegetal s’amidarà per metre cúbic (m
3
) realment executat, mesurat 

sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs 

a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. 

L’estesa de terra vegetal s'abonarà al preu corresponent. 
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Art. III.4. Ferms i paviments 

III.4.1 Materials tot-u 

III.4.1.1 Subbase granular ZA-40 

Es complirà allò especificat als articles 501.3, 501.4 i 501.5 del PPTG. La unitat d'obra 

comprèn el refinat i compactació de la capa inferior i el subministrament i l'estesa de 

material tot-u artificial tipus ZA-40 de pedra granítica compactant-se al 98% del Próctor 

Modificat amb l'espessor definit als plànols. S'entén que si no s'assoleix el grau de 

compactació exigible la unitat d'obra no és correcta i per tant no serà abonable. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 

estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

La subbase granular ZA-40 s'amidarà per metre cúbic (m
3
) de material real i 

correctament col·locat i compactat mesurat sobre el perfil teòric d’execució, excloent-hi 

els excessos sobre projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, i s’abonarà al preu 

corresponent. 

- m
3
. Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del 

PM. 

El preu inclou la preparació i comprovació de la superfície, i tots els treballs, 

maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

III.4.1.2 Base granular ZA-25 

La unitat d'obra comprèn el refinat i compactació de la capa inferior i el 

subministrament i l'estesa de material granular tipus ZA-25 amb àrid granític artificial 

amb l'espessor definit als plànols compactant-se al 98% del Próctor Modificat. S'entén 

que si no s'assoleix el grau de compactació exigible la unitat d'obra no és correcta i per 

tant no serà abonable. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 

estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

El tot-u artificial ZA-25 s’amidarà per metre cúbic (m
3
) mesurats sobre perfil teòric 

després de compactar, i s’abonarà al preu corresponent. 

- m
3
. Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 

El preu inclou la preparació i comprovació de la superfície, i tots els treballs, 

maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 
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III.4.2 Base de formigó 

La unitat d’obra comprèn la formació de base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 

vibrat manual, amb acabat reglejat. Es complirà allò establert a la EHE-08. 

S’amidarà per metre cúbic (m
3
) de base de formigó realment executat, i s’abonarà al 

preu corresponent. 

La unitat també inclou la preparació de la superfície d’assentament, muntatge i 

desmuntatge dels encofrats i protecció del formigó fresc i curat. 

III.4.3 Mescles bituminoses 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació de les mescles bituminoses 

en calent tipus D. Es complirà allò especificat a l’article 542 del PPTG. 

Per a la capa de transit es disposarà una mescla tipus AC22 surf D i per la capa 

intermitja una mescla AC22 bin D. El betum utilitzat serà B60/70. 

La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. L'execució 

d'aquesta unitat d'obra inclou estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball, 

preparació de la superfície, fabricació d'acord amb la fórmula de treball proposada, 

transport, estesa i compactació, i tots els treballs, maquinària, materials i mitjans 

auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

La mescla bituminosa s'amidarà per tona (t) de mescla realment col·locada excloent-hi 

els excessos sobre projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, el pes es calcularà 

amb amidaments sobre plànols aplicant la densitat realment obtinguda en obra, i 

s’abonarà al preu corresponent. 

- t. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 D 

de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 

per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada. 

- t. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 60/70 D 

de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa 

per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. 

III.4.4 Regs 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre regs de l’article 530 i 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

La unitat d'obra inclou preparació de la superfície existent, aplicació del lligant 

bituminós i tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

A efectes de dosificació, es proposen les següents: 
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- Reg d’adherència: dos-cents grams per metre quadrat (200 g/m
2
) en ferm nou i 

de dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m
2
) en ferm antic 

d’emulsió C60B4 ADH. 

- Reg d’emprimació: cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m
2
) d’emulsió 

C60BF5 IMP. 

S'amidarà en quilograms (kg) de reg realment executat excloent-hi els excessos sobre 

projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, el pes es calcularà amb amidaments 

sobre plànols aplicant la dosificació realment efectuada en obra, i s’abonarà als preus 

corresponents. 

- kg. Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH 

(ECR-1). 

- kg. Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP 

(ECI). 

Els preus inclouen la neteja i preparació prèvia de totes les superfícies. 

III.4.5 Paviment de formigó 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació de formigó tipus HF-4.0 per 

a calçades i voreres. Es complirà allò especificat a l’article 550 del PPTG. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou estudi i obtenció de la fórmula de treball, 

preparació de la superfície, fabricació i transport, col·locació d’elements de guia i 

condicionament dels camins de rodadura per a la pavimentadora i els equips d’acabats 

superficials, protecció i curat del formigó fresc, execució de les juntes serrades i segellat 

de les juntes. 

El formigó es posa en obra amb una consistència tal que requereix de l’ús de vibradors 

interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat 

superficial. 

S’amidarà per metre cúbic (m
3
) de paviment de formigó completament acabat, incloent 

la preparació de la superfície d’assentament, i s’abonarà al preu corresponent. Es 

descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó o per falta 

de gruix del paviment. 

Els amidaments es realitzaran sobre plànols i inclouran el tram de prova satisfactori.  

- m
3
. Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència 

plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior 

mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual. 

No s’abonaran les lloses amb irregularitats superiors a les tolerables o que presentin 

textura o aspecte defectuós. 

Davant la necessitat d’additius, s’abonaran per kilograms (kg) realment utilitzats.  
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III.4.6 Paviment de panots 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació del paviment de panot per a 

vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de formigó, col·locat a truc 

de maceta amb morter mixt 1:0.5:4 i beurada de ciment pòrtland. 

També inclou la neteja, preparació i anivellació amb morter de la base de formigó i tots 

els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 

terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

Es complirà les indicacions de la norma UNE-EN 1339:2004 “Baldosas prefabricadas 

de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

S'amidarà per metre quadrat (m
2
) de paviment realment executat conforme a plànols i 

s’abonarà al preu corresponent. 

III.4.7 Paviment de llambordes 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació del paviment de llambordí de 

formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra 

de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment 

acabat. 

També inclou la neteja, preparació i anivellació amb 3 cm de sorra de la base de 

material granular i tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 

necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

Es complirà les indicacions de la norma UNE-EN 1338:2004 “Adoquines de hormigón. 

Especificaciones y métodos de ensayo”. 

S'amidarà per metre quadrat (m
2
) de paviment realment executat conforme a plànols i 

s’abonarà al preu corresponent. 

III.4.8 Vorada 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació de la vorada recta de peces 

de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe 

climàtica B, classe resistent a l’abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons 

UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm
2
 de 

resistència mínima de compressió i de 20 a 25 cm d’alçària, i rejuntada amb morter. 

També inclou la preparació de la superfície d’assentament i tots els treballs, maquinària, 

materials o elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d'aquesta 

unitat d'obra. 

La base de formigó HM-15 tindrà una amplada mínima igual a la de la corresponent 

vorada més 5 cm i un espessor no inferior als 8 cm. 
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Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle 

de 3 m. 

S'amidarà per metre lineal (m) de vorada realment executada conforme a plànols i 

s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la part proporcional de peces i disposicions especials per a corbes. 

III.4.9 Rigola 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació de les rigoles de formigó, 

col·locades amb morter i sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm
2
 de 

resistència mínima a compressió. 

La base de formigó HM-15 tindrà una amplada mínima igual a la de la corresponent 

rigola més 5 cm i un espessor no inferior als 15 cm. 

Es complirà les indicacions de la norma UNE-EN 1339:2004 “Baldosas prefabricadas 

de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

S'amidarà per metre lineal (ml) de rigola realment executada conforme a plànols i 

s’abonarà al preu corresponent. 

- m. Rigola de formigó, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter, 

col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm
2
 de resistència 

mínima a compressió. 

- m. Rigola de 20 cm d’amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de 

gruix mitjà, col·locades amb morter, col·locada sobre base de formigó no 

estructural de 15 N/mm
2
 de resistència mínima a compressió. 

El preu inclou la preparació de la superfície d’assentament i tots els treballs, 

maquinària, materials o elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Art. III.5. Xarxa de sanejament i drenatge 

III.5.1 Rases 

Comprèn l’excavació de la rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte 

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. 

Les rases s’amidaran per metre lineal (m) real i correctament construït deduint els 

excessos sobre el projecte i s’abonaran al preu corresponent. 

III.5.2 Estrebat de rases i sots 

Comprèn totes les operacions de muntatge i desmuntatge de material, fusta, panells 

metàl·lics i/o planxes metàl·liques, per tal de deixar completament apuntalat, estrebat i 
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protegit al percentatge, que indica el preu corresponent, de la superfície dels talls de les 

rases o dels sots. 

La col·locació de l'estrebat en rases de menys de 1 metre d'amplada es farà de forma 

tradicional, a mida que s'avança en l'excavació. En tot cas el procediment d'estrebat ha 

d’ésser aprovat per l'Enginyer Director i el fet que s'introdueixin modificacions en el 

mètode o en els materials a emprar no donarà lloc a la modificació del preu contractat. 

L'estrebat és obligatori per a rases de més de 1.40 metres de profunditat, respecte el 

terreny existent excepte en els casos on no sigui necessària l'entrada d'operaris dins 

d'ella. 

S'amidarà per metre quadrat (m²) de rasa estrebada (és a dir una rasa d'1 metre de 

profunditat i 1 metre de longitud tindria 2 metres quadrats de tall estrebat), correcte i 

completament estrebat sobre perfil definit als plànols o a les ordres escrites de 

l'Enginyer Director, excloent-hi els excessos que sobre aquests es produeixin i l'alçada 

corresponent a l'enderrocament del paviment existent o l'esbrossada del terreny, segons 

correspongui, s’abonarà al preu corresponent. 

En tots els casos els preus inclouen totes les operacions de muntatge i desmuntatge així 

com el càlcul en el cas que es requereixi una justificació tècnica dels mètodes emprats. 

III.5.3 Rebliment de rases 

Correspon al rebliment i piconatge de rases. L’execució es realitzarà d’acord amb les 

especificacions de l’article 332 “Rellenos localizados” del PG-3. 

El rebliment fins a 30 cm pel damunt de la generatriu superior de la canonada estarà 

lliure de terrossos i pedres, la qual cosa comporta una selecció prèvia dels productes 

d’excavació. Es compactarà fins al 95% del PM. 

S’amidarà per metre cúbic (m
3
), per diferència entre les excavacions abonables i els 

volums ocupats pels tubs i recobriments de sorra. No es considerarà esponjament a 

efectes d’amidament. S’abonarà al preu corresponent. 

- m
3
. Rebliment i piconatge de rasa fins a 10 cm per sobre del tub, d’amplària més 

de 0.6 i fins a 1.5 m, amb sorra, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, 

utilitzant picó vibrant. 

- m
3
. Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 

utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% del PM. 
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III.5.4 Canalitzacions 

Correspon al subministrament i col·locació de tub de PVC o formigó al fons de la rasa, 

per a aigües residuals i per a aigües pluvials, i correctament connectat. 

Els col·lectors formats per tubs de PVC o formigó s’amidaran per metre lineal (m) de 

tub realment col·locat, mesurat al terreny, i s’abonaran segons el seu diàmetre amb els 

corresponents preus. 

- m. Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. 

- m. Tub de PVC de 230 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. 

- m. Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. 

- m. Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. 

- m. Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb 

perfil nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de 

poliuretà i col·locat al fons de la rasa. 

- m. Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter 

de ciment 1:4 i col·locat al fons de la rasa. 

S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes 

les operacions i materials auxiliars per a executar correctament les connexions. 

III.5.5 Pous de registre 

La construcció del pou de registre comprèn els següents treballs: l'enderroc i excavació 

addicional necessària, el subministrament i col·locació del formigó per a formar una 

solera de 20 centímetres d'espessor, la construcció de base de formigó i parets de maó 

massís de 24 centímetres d'espessor, el subministrament i col·locació de peces 

prefabricades de formigó de 100 centímetres de diàmetre interior, el subministrament i 

col·locació de con reductor prefabricat de formigó, el subministrament i la col·locació 

de graons de polipropilè, el subministrament i la col·locació de marc i tapa de fosa 

dúctil, el lliscat i arrebossat dels paraments vistos i la càrrega i transport a l'abocador 

dels materials de rebuig. 

Els pous d'aquest projecte seran de peces de formigó prefabricat, segons plànols de 

detall. 
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La solera de formigó serà de formigó HM-20/P/20/I en els pous de la claveguera pluvial 

i HM-30/P/20/I+Qa en els pous de la claveguera residual degut a l’agressivitat de la 

pròpia aigua residual. 

Es compliran les especificacions de l'art. 410 "Arquetas y pozos de registro" del PG-3. 

III.5.5.1 Pou de registre 

S’amidarà per unitat (u) realment executada de pou de registre de 0.9 metres de 

profunditat, i s’abonarà al preu corresponent. 

- u. Construcció completa de pou de registre residual D=100 cm i 90 cm de 

profunditat, incloent la part proporcional dels següents treballs: execució de 

solera de 20 cm de formigó HM-30/P/20/I+Qa, subministrament i col·locació de 

con de transició D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació de 

bastiment i tapa de pas útil D=60 cm. 

- u. Construcció completa de pou de registre pluvial D=100 cm i 90 cm de 

profunditat, incloent la part proporcional dels següents treballs: execució de 

solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, subministrament i col·locació de con 

de transició D=100-D=60x70 cm, i subministrament i col·locació de bastiment i 

tapa de pas útil D=60 cm. 

La profunditat dels pous que es considerarà a efectes d'abonament serà la corresponent a 

la diferència entre la cota de la tapa i la cota inferior de la solera, mesurades sobre 

perfil. 

III.5.5.2 Paret per a pou de registre 

S’amidarà per metre lineal (m) de paret circular de maó de 24 cm d’espessor i 1 metre 

de diàmetre interior, i s’abonarà al preu corresponent. 

- Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada 

i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4, amb 3 graons per metre. 

El preu inclou la col·locació de 3 graons per metre de profunditat i la unió amb les altres 

parts del pou de registre. 

III.5.6 Embornal 

La construcció d’embornals comprèn els següents treballs: l'excavació per a la caixa, el 

subministrament i col·locació del canal d’embornal i del mòdul de reixa de fosa dúctil, i 

la connexió a l’escomesa.  

La forma, diàmetre i pes hauran de correspondre als plànols de projecte i a la descripció 

dels preus corresponents. Les reixes de pous embornals seran practicables i no podran 

tenir una obertura de més de 2 cm d’amplada. 
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S’amidarà per unitat (u) realment executada i s'abonarà al preu corresponent, el qual 

inclou tots els treballs descrits. 

- u. Execució completa d’embornal compost per reixa i canal, d’amplada 49 cm, 

incloent els següents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, 

subministrament i col·locació de la reixa, i connexió a l’escomesa d’evacuació. 

- u. Execució completa d’embornal compost per reixa i canal, d’amplada 20 cm, 

incloent els següents treballs: subministrament i col·locació de la canaleta, 

subministrament i col·locació de la reixa, i connexió a l’escomesa d’evacuació. 

Art. III.6. Xarxa d’aigua potable 

III.6.1 Rases 

Comprèn l'excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 

corresponents, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants, el 

subministrament i col·locació de sorra neta protegint el tub, i el rebliment de la rasa amb 

terres adequades de la pròpia excavació i la compactació al 95% del PM. 

Les rases s’amidaran per metre lineal (ml) real i correctament construït deduint els 

excessos sobre el projecte i s’abonaran al preu corresponent. 

- Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d’aigua potable 

D=110 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny 

compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10 cm per sora fins a 

25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb 

material adequat, i càrrega i transport de tots els productes de rebuig. 

- Execució completa de rasa de 60x120 cm per a canalització d’aigua potable 

D=63 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny 

compacte, subministrament i col·locació de sorra (des de 10 cm per sora fins a 

25 cm per sobre de la canalització), reblert i piconat al 95% del PM amb 

material adequat, i càrrega i transport de tots els productes de rebuig. 

III.6.2 Canonades de polietilè 

Comprèn el subministrament i la correcta col·locació del tub dins la rasa, i la dels 

elements auxiliars necessaris per al seu muntatge. 

S’utilitzaran canonades de PEAD de 16 atmosferes per a abastament d’aigua. Seran 

canonades amb junt elàstic, compliran la norma UNE 53131, tindran la marca de 

qualitat AENOR i seran aptes per a ús alimentari. 

Les canonades s'amidaran per metre lineal (m) real i correctament col·locat i 

s'abonaran al preu corresponent.  
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- Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE 12201-2, soldat, amb grau de 

dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. 

- Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 

de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 

mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. 

Els preus inclouen la part proporcional de junt, transport, i totes les operacions i 

elements complementaris per a instal·lar el tub dins la rasa (tes, cons, reduccions, taps, 

colzes..., ancoratges de formigó, connexions a la canonada existent i elements de 

subjecció). 

III.6.3 Elements de valvuleria 

Correspon a la instal·lació de tots els elements de valvuleria necessaris a la xarxa 

d’aigua potable. La forma, diàmetre i pes, hauran de correspondre als plànols del 

projecte i a la descripció dels preus corresponents. 

Els elements de valvuleria s’amidaran per unitats (u) reals subministrades i instal·lades 

i s’abonaran al preu corresponent.  

- u. Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de 

diàmetre i de 3” de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l’exterior. 

- u. Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de 

prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada. 

- u. Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 

mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient 

elàstic, eix d’acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per a volant 

de fosa, muntada superficialment. 

- u. Clau de pas amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 

mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 

(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient 

elàstic, eix d’acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per a volant 

de fosa, muntada superficialment. 

- u. Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 

de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, canonada amb peça “T”, tub 

de DN 50 de desguàs, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d’acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per a volant de fosa, muntada 

superficialment. 
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- u. Vàlvula de desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, 

de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, canonada amb peça “T”, tub 

de DN 50 de desguàs, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de 

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 

micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d’acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per a volant de fosa, muntada 

superficialment. 

El preu inclou la instal·lació inclou l’allargament amb tub per a accionament des del 

paviment i el trampilló o l’arqueta de registre amb la corresponent tapa, així com tots els 

accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. 

Art. III.7. Xarxa elèctrica  

III.7.1 Rases 

III.7.1.1 Rases i prisma de canalització 

La unitat d’obra comprèn l’excavació de la rasa, el subministrament de formigó per a 

formar el prisma de canalització, el subministrament i estesa de la banda senyalitzadora 

i el reblert de la rasa amb terres adequades amb la compactació al 95% del Próctor 

Modificat. 

El prisma de formigó de 15 N/mm
2
 recobrirà els tubs de PEAD de Ø160 mm, que es 

col·locaran a 2 cm de la rasant de la rasa. La cinta de senyalització del servei es 

col·locarà 10 cm per damunt del prisma de formigó. 

El reblert és farà amb terres adequades de la pròpia obra, en capes de 25 a 30 cm 

compactades al 95% PM. 

Les rases s’amidaran per metre lineal (m) realment construït i s’abonaran al preu 

corresponent. 

- m. Execució completa de rasa de 50x130 cm per a col·locació de 4 tubs de PE 

D=160 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny 

compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm
2
 de resistència 

per a formar un dau de 50x40 cm recobrint els tubs, subministrament i 

col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb 

material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de 

rebuig. 

- m. Execució completa de rasa de 50x110 cm per a col·locació de 2 tubs de PE 

D=160 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny 

compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm
2
 de resistència 

per a formar un dau de 50x20 cm recobrint els tubs, subministrament i 

col·locació de cinta de senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb 
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material adequat, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de 

rebuig. 

III.7.1.2 Rases per a les escomeses 

Correspon a l’excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de 15 cm d’amplària i 40 cm 

de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, 

sense pedres, amb minirasadora manual. 

S’amidarà per metre lineal (m) de rasa excavada i reblerta correctament, i s’abonarà al 

preu corresponent. 

III.7.2 Canalitzacions 

La unitat d’obra comprèn el subministrament dels tubs de PEAD, la recollida en 

magatzem, càrrega i transport a l’obra, així com la col·locació de tubs de protecció, el 

subministrament i col·locació de guies metàl·liques i la col·locació dels maniguets 

d’unió. 

Els trams de canalització elèctrica construïts estaran formats per una secció de dos o 

quatre conductes de Polietilè d’alta densitat de diàmetres exteriors corrugat de 160 mm i 

es recobriran amb formigó de 15 N/mm
2
 en tot el seu perímetre fent un prisma, on les 

dimensions seran les definides en els plànols. 

En les escomeses elèctriques, s’utilitzarà un tub de PEAD de 50 mm de diàmetre 

nominal. 

En tots els conductes es deixarà estès un fil guia. 

S’amidarà per metre lineal (m) realment subministrat, carregat, transportat i col·locat, i 

s’abonarà al preu corresponent: 

- m. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 

l’exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

resistència a l’impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 

canalització soterrada. 

- m. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 

l’exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

resistència a l’impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 

canalització soterrada. 

III.7.3 Arquetes 

Correspon a l’execució de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 

50x50x130 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-

20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. 
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Les arquetes s’amidaran per unitat (u) completa i correctament acabades, i s’abonaran 

al preu corresponent. 

El preu inclou la preparació de la superfície de fonamentació, subministrament i 

col·locació de formigó de neteja, la disposició dels prefabricats de formigó, el rebliment 

amb formigó de l’extradós de les parets i subministrament i col·locació de marc i tapa. 

Igualment està inclosa la part proporcional del reblert de l’extradós dels paraments, la 

càrrega i el transport a l’abocador dels productes sobrants, així com també tots els 

materials auxiliars i operacions necessàries per a deixar correctament acabada la unitat 

d’obra. 

III.7.4 Armari de distribució 

Correspon en l’execució de l’armari de distribució per a 1 o 2 escomeses elèctriques. 

S’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà al preu corresponent. 

- Armari, caixa i aparellatge per a una escomesa de BT, per a 1 comptador 

monofàsic i per a 1 comptador trifàsic, muntada. 

- Armari, caixa i aparellatge per a dues escomeses de BT, per a 2 comptadors 

monofàsic i per a 1 comptador trifàsic, muntada. 

III.7.5 Estació transformadora 

Aquesta unitat d’obra comprèn el subministrament i la instal·lació de l’edifici per a 

estació transformadora i de tots els elements elèctrics necessaris.  

L’execució d’aquesta unitat inclou el subministrament i instal·lació d’edifici prefabricat, 

i subministrament i muntatge de transformador, cel·les, connexionat de bornes a cel·les 

xarxa de terres exterior (neutres transformador i xarxa de serveis), enllumenat del 

centre, ponts d'interconnexió M.T. entre sortides cel.la ruptor a transformador de 

potència amb cable de 1x150mm2 Al de 18/30kV, cartutxos fusibles, certificats de pas i 

contactes, accessoris (banqueta, guants, plaques, extintors). 

S’amidarà per unitat (u) realment instal·lades, i s’abonarà al preu corresponent. 

- u. Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de 

transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 

2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i governat des 

del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de 

potència màxima. 

- u. Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb 

UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 

kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida 

de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 

Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació 
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interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador 

de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres 

BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, 

dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat i 

instruccions de servei, col·locat. 

- u. Cel·la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, 

amb tensió assignada de 24 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer 

galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 400 A/16 kA, 

amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, 

posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la 

detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada 

III.7.6 Cables 

La unitat d’obra comprèn la instal·lació de cablejat en rasa així com la part proporcional 

de les connexions i elements auxiliars necessaris per a poder posar en servei tota la 

xarxa instal·lada entre el centre transformador corresponent i l’escomesa. 

Els cables s’amidaran per metre lineal de rasa (m) on realment s’hagin estès, i 

s’abonaran al preu corresponent. El preu inclou la part proporcional de cable necessari 

dins de l’escomesa i l’armari per a la seva correcta i completa connexió. 

- m. Subministrament i estes de cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació 

UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x240 mm
2
 de secció, amb conductor 

d’alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de 

coure de 16 mm
2
 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), 

col·locat en tub. 

- M. Subministrament i estesa de cable de BT amb conductor d’alumini de 0.6/1 

kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), tetrapolar, de secció 

3x240+1x150 mm
2
, col·locat en tub. 

El preu inclou el subministrament i la col·locació del cable homologat per la companyia 

elèctrica, així com totes les operacions, materials necessaris (descrits anteriorment) i la 

part proporcional de pèrdues per talls o per les tasques de realització de les escomeses. 

Art. III.8. Xarxa d’enllumenat públic 

III.8.1 Rases 

Comprèn l’execució completa de rasa de 50x60 cm per a canalització d'enllumenat 

públic, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en terreny compacte, 

subministrament i col·locació de sorra (des del fons fins a 30 cm per sobre del fons de la 

rasa), reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a 

l'abocador de tots els productes de rebuig. 
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Les rases s’amidaran per metre lineal (m) real i correctament construïda deduint els 

excessos sobre el projecte, i s’abonaran al preu corresponent. 

III.8.2 Canalitzacions 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de 

polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 90 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacte de 20 J, resistència 

a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 

En tots els conductes es deixarà estès un fil guia. 

S’amidarà per metre lineal (m) realment subministrat, carregat, transportat i col·locat, i 

s’abonarà al preu corresponent: 

El preu inclou la part proporcional de maniguets d’unió. 

III.8.3 Arquetes 

Correspon a l’execució de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 

40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-

20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. 

Les arquetes s’amidaran per unitat (u) completa i correctament acabades, i s’abonaran 

al preu corresponent. 

El preu inclou la preparació de la superfície de fonamentació, subministrament i 

col·locació de formigó de neteja, la disposició dels prefabricats de formigó, el rebliment 

amb formigó de l’extradós de les parets i subministrament i col·locació de marc i tapa. 

Igualment està inclosa la part proporcional del reblert de l’extradós dels paraments, la 

càrrega i el transport a l’abocador dels productes sobrants, així com també tots els 

materials auxiliars i operacions necessàries per a deixar correctament acabada la unitat 

d’obra. 

III.8.4 Cables 

Les seccions a utilitzar seran les que es defineixen als plànols i a la descripció dels preus 

de les corresponents unitats d'obra. 

III.8.4.1 Cables d'energia 

Comprèn el subministrament i l'estesa, en les canalitzacions construïdes, de cable amb 

conductor de coure de 0.6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de 

secció 4x6 mm
2
, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. 

A l’interior dels punts de llum s’instal·larà cable amb conductor de coure 0.6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2x2.5 mm
2
, amb coberta del 

cable de PVC, col·locat en tub. 
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Els cables de 4x6 mm² s'amidaran per metre lineal de rasa (m) on realment s'hagi estès 

incrementant una quantitat fixa de 3.0 (tres) metres per cada punt de llum al qual es 

connecta el corresponent cable, i s'abonaran al preu corresponent. El preu inclou la part 

proporcional de cable necessari dins dels punts de llum i dels pericons per a la seva 

correcta i completa connexió. 

Els cables de 2x2.5 mm² s'amidaran per metre lineal (m) realment instal·lat d'acord les 

següents quanties fixades: 

- Columna de 4 metres: 4.0 (quatre) metres de cable. 

S'abonaran al preu corresponent. El preu inclou la part proporcional de cable necessari 

dins dels punts de llum i altres elements a la seva correcta i completa connexió. 

III.8.4.2 Cable de protecció 

Comprèn el subministrament i col·locació en rasa de conductor de coure nu, unipolar de 

secció 1x35 mm
2
, muntat en malla de connexió a terra. 

S'amidarà per metre lineal (ml) on realment s'hagi estès incrementant una quantia fixa 

de 1.5 (u i mig) metres per cada punt de llum, i s’abonarà al preu corresponent. 

III.8.5 Suports d’acer galvanitzats 

La unitat d’obra comprèn el subministrament i instal·lació de columna de planxa d’acer 

galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d’alçària, coronament sense platina, amb 

base platina i porta, segones norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, 

que tindrà les dimensions definides en els plànols de detall. 

Els suports s'amidaran per unitat (u) real i completament col·locada i s'abonaran al 

preu corresponent. 

III.8.6 Llumeneres 

Comprèn el subministrament i instal·lació de llumenera LED per a vial, equipada amb 

16 LEDs estancs, potència de 17 W, flux lluminós de 3474 lumen, temperatura de color 

4000 K, vida útil major a 100000 h, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l’extrem 

del suport. 

Les llumeneres s'amidaran per unitat (u) real i correctament instal·lada i s'abonaran al 

preu corresponent. 

III.8.7 Piquetes 

Comprèn el subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d’acer, amb 

recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària de 14.6 mm de 

diàmetre, clavada a terra. 
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Inclou també els perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris 

per a la seva correcta connexió als suports i quadres i al conductor de protecció. 

Les piquetes s'amidaran per unitat (u) real i correctament instal·lada i s'abonaran al 

preu corresponent. 

III.8.8 Quadre elèctric 

Comprèn el subministrament i instal·lació d’armari de protecció i control d'enllumenat 

públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge 

astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge 

i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. 

S'amidarà per unitat (u) total i correctament instal·lada i legalitzada, i s'abonarà al preu 

corresponent. 

Art. III.9. Xarxa de comunicacions 

III.9.1 Rases i prisma de canalització 

La unitat d’obra comprèn l’execució completa de rasa de 40x100 cm per a col·locació 

de 4 tubs de PE D=125 mm, incloent els següents treballs: excavació de la rasa en 

terreny compacte, subministrament i col·locació de formigó de 15 N/mm
2
 de resistència 

per a formar un dau de 40x40 cm recobrint els tubs, subministrament i col·locació de 

cinta de senyalització, reblert i piconat al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i 

transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. 

El prisma de formigó de 15 N/mm
2
 recobrirà els tubs de PEAD de Ø125 mm, que es 

col·locaran a 6 cm de la rasant de la rasa. La cinta de senyalització del servei es 

col·locarà 10 cm per damunt del prisma de formigó. 

El reblert és farà amb terres seleccionades de la pròpia obra, en capes de 25 a 30cm 

compactades al 95% PM. 

Les rases i prismes s'amidaran per metre lineal (m) real i correctament construït, 

deduint els excessos sobre el projecte, i s'abonaran al preu corresponent. 

III.9.2 Canalitzacions 

Comprèn el subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de 

doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a 

compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 

Els trams de canalització de comunicacions construïts estaran formats per una secció de 

quatre conductes de Polietilè d’alta densitat de diàmetres exteriors corrugat de 125 mm i 

es recobriran amb formigó de 15 N/mm
2
 en tot el seu perímetre fent un prisma, on les 

dimensions seran les definides en els plànols. 
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En tots els conductes es deixarà estès un fil guia. 

S’amidarà per metre lineal (m) realment subministrat, carregat, transportat i col·locat, i 

s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la part proporcional de maniguets d’unió. 

III.9.3 Arquetes 

Correspon a l’execució de pericó de registre de formigó per a instal·lacions de serveis. 

Les arquetes s’amidaran per unitat (u) completa i correctament acabades, i s’abonaran 

al preu corresponent. 

- u. Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x100 cm, per a 

instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 

cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  

- u. Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x110x100 cm, per 

a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 

15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

El preu inclou la preparació de la superfície de fonamentació, subministrament i 

col·locació de formigó de neteja, la disposició dels prefabricats de formigó, el rebliment 

amb formigó de l’extradós de les parets i subministrament i col·locació de marc i tapa. 

Igualment està inclosa la part proporcional del reblert de l’extradós dels paraments, la 

càrrega i el transport a l’abocador dels productes sobrants, així com també tots els 

materials auxiliars i operacions necessàries per a deixar correctament acabada la unitat 

d’obra. 

Art. III.10. Mobiliari urbà 

III.10.1 Banc 

Correspon a la instal·lació de banc senzill de fusta tècnica, de 180 cm de llargària, amb 

6 llistons de 11x3.5 cm, amb respatlles, cargols i passadors d’acer inoxidable i suports 

de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques. 

S'amidarà per unitat (u) total i correctament col·locada i s'abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la preparació de la zona d’ancoratge, l’ancoratge, la instal·lació del banc i 

la neteja. 
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III.10.2 Paperera 

Correspon a la instal·lació de paperera trabucable de 37 cm de diàmetre, de planxa 

pintada d’1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1.5 mm, ancorada 

mecànicament. 

S'amidarà per unitat (u) total i correctament col·locada i s'abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la preparació de la zona d’ancoratge, l’ancoratge, la instal·lació de la 

paperera i la neteja. 

III.10.3 Barana 

Correspon al transport i muntatge de barana d’acer, amb passamà, travesser inferior, 

muntants cada 150 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d’alçària, fixada 

mecànicament a l’obra amb tac d’acer, volandera i femella. 

S’amidarà per metre lineal (m) total i correctament muntada i s’abonarà al preu 

corresponent. 

III.10.4 Jardinera 

Correspon a la instal·lació de jardinera d’acer inoxidable, circular, D=93 cm, de 0.43 m 

d’alçària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques. 

S'amidarà per unitat (u) total i correctament col·locada i s'abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la preparació de la zona d’ancoratge, l’ancoratge, la instal·lació de la 

jardinera i la vegetació i la neteja i el manteniment. 

Art. III.11. Senyalització 

III.11.1 Senyalització vertical 

III.11.1.1 Suports 

Comprèn el subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d’acer 

galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. 

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó de 15 N/mm
2
 de resistència. 

Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 

suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m
2
. 

S’amidarà per unitat (u) real i correctament executada, i s’abonarà al preu 

corresponent. 
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III.11.1.2 Plaques 

La unitat d’obra comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics 

i banderoles galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals 

metàl·lics. 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells 

atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de 

mesurar. 

La senyalització vertical en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 

Normativa vigent del MOPTMA. Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PPTG.  

S'amidarà per unitat (u) total i correctament col·locada, i s'abonarà al preu 

corresponent. 

- u. Placa de pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de 

trànsit, fixada mecànicament. 

- u. Placa de pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 

trànsit, fixada mecànicament. 

- u. Placa de pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals 

de trànsit, fixada mecànicament. 

- u. Placa de pintura no reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada 

mecànicament. 

- u. Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x20 cm, fixada al 

senyal. 

- u. Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al 

senyal. 

- u. Placa amb mirall, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 

fixada mecànicament. 

III.11.2 Senyalització horitzontal 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment 

per a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament 

amb pintura reflectant de color blanc de separació de voral i calçada. 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director 

de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i 

maquinària que emprarà en l'execució d'aquest projecte, posant a disposició de la 

Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi 

al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 
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Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 

s’amidaran per metre lineal (m) sumat pels trossos plens de cada amplada, i s’abonaran 

als preus corresponents. 

- m. Pintat sobre paviment d’una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. 

- m. Pintat sobre paviment d’una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura 

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. 

- m. Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura 

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d’accionament manual. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran per metre 

quadrat (m
2
) total i realment pintat, i s’abonaran al preu corresponent. 

- m
2
. Pintat sobre paviment superficial, amb pintura reflectora i microesferes de 

vidre, amb màquina d’accionament manual. 

Les bandes reductores de velocitat s’amidaran per unitat (u) total i correctament 

col·locada, i s’abonaran al preu corresponent. 

- u. Banda sonora de cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 

cm d’amplària, amb la part proporcional d’elements terminals i fixada al paviment. 

Art. III.12. Partides alçades 

III.12.1 Partides a justificar 

En el present projecte es consideren partides alçades a justificar. L'abonament 

d'aquestes partides o de la part d'elles que realment s'utilitzin es realitzarà prèvia 

justificació amb els criteris i preus del present projecte. 

Les partides alçades a justificar són les següents: 

- u. Partida alçada a justificar per obres imprevistes. 

- u. Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de seguretat i salut a l’obra. 

- u. Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de control de qualitat. 

- u. Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de gestió de residus. 

III.12.2 Partides no abonables 

Amb caràcter enunciatiu, que no exhaustiu, s'indiquen una sèrie de conceptes que no 

seran d'abonament específic, bé perquè estan inclosos en els preus d’altres unitats 

d’obra bé perquè es consideren despeses generals o despeses indirectes: 

- Cales per a localització de serveis existents, incloent la supervisió dels 

treballs per part de les companyies corresponents. 

- Cales per a obtenció de paràmetres geotècnics. 

- Cartells d’obra. 
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- Connexió amb les canalitzacions existents. 

- Elaboració de plànols «final d'obra» de tots els serveis i elements executats. 

- Legalització d’instal·lacions elèctriques (incloent tramitació, redacció de 

projectes, visats,...). 

- Neteja de totes les obres executades. 

- Topografia i replanteig. 

 

Maig de 2015 

Per l’autor del projecte, 

          

Lleó Batlles Corominas 

Enginyer de camins, canals i ports 
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