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1.- ASPECTES GENERALS 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1.- Objecte  

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, 
fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés 
d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut 
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions 
que figuren al Contracte signat amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte 
d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 

1.1.2.- Àmbit d’aplicació  

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: “Adaptació del traçat 
de la carretera LV-9311 al terme municipal de Camarasa”. 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables  

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en 
aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals d’infraestructures .cat, 
en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 
aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent 
en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 
unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 

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. 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i 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 tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots 
aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, 
haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que 
s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient 
(PAQMA), que una vegada per la Direcció d’Obra i acceptats per l’Administració , formaran part dels 
documents contractuals de l’obra. 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció 

d’Obra i acceptat per l’Administració , formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte 
d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 

1.2.- Descripció de les obres 

1.2.1.- Descripció general de l’obra  

L’objecte d’aquest projecte és la complerta definició i valoració del conjunt d’activitats constructives que es fan 
necessàries pel “ Condicionament. Eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-9311, de la C-12 
a l’Ametlla del Montsec” entre els PK 0+220 i 2+300, amb una longitud total de l’actuació d’aproximadament dos 
quilòmetres.  

A nivell de definició de l’eix del projecte, al qual es refereixen tots els elements constructius de l’obra, cal citar que 
aquest té l’inici al PK 0+220 de la carretera. En aquest sentit, doncs, el PK 0+000 de projecte coincideix amb el PK 
0+220 de conservació o explotació de la carretera. 

Cal tenir en compte que l’emplaçament de la carretera dificulta el plantejament de nombroses alternatives, ja que les 
elevades pendents existents, amb talussos de gran altura en terraplè i desmunt, són un condicionant molt important 
alhora de definir una millora del traçat. Per tant, el criteri general per a la millora del traçat al llarg del tram afectat ha 
estat: 

a)  Reduir les corbes de radi molt petit del primer tram del traçat actual de la carretera. 

b)  Ajustar les rasants a les de la carretera actual per tal de reduir els moviments de terres, i eixamplar pel 
marge dret (desmunt) als trams del traçat actual de la carretera sense tantes corbes pronunciades en planta. 

c)  Ampliar el radi de la primera gran corba del traçat actual, discorren en terraplè pel marge esquerra de la 
carretera actual, de terreny molt menys accidentat. 

d)  Aprofitar l’obra de fàbrica existent al PK 2+050 de l’actual carretera. 

e)  Ampliar el radi de la corba d’entrada a l’Ametlla del Montsec de radi molt petit i que no permet el pas de 
vehicles pesants. 

1.2.2.- Obres preparatòries i esplanacions  

Totes les obres vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, 
conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 

Les obres preparatòries i d'esplanació comprenen: 

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

-L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’expropiació, 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 necessaris per a l'execució de les obres. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

2 PROJECTE CONSTRUCTIU. ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA LV-9311 AL TERME MUNICIPAL DE CAMARASA 

 

-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 d’Obra. 

-El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres inclouen tots els 
desmunts a 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 rebliments, acabats i 
allisada de talussos i construcció de l'esplanada. 

-Totes les operacions que 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. 

1.2.3.- Drenatge  

Totes les obres de drenatge vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

Les obres de drenatge comprenen: 

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

-Els camins i accessos 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 indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Construcció de totes les obres de drenatge transversal i longitudinal definides al Projecte. 

-Totes les operacions que 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 restes d'obra. 

-Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades 
mentre es realitza l'obra definitiva. 

Les obres projectades impliquen l’ampliació de la calçada, així com la modificació del traçat en alguns trams, 
per això serà inevitable l’afectació de les cunetes existents. 

El drenatge longitudinal estarà conformat per cunetes revestides de seguretat, tipus TTR-10 en els trams de 
desmunt, amb drenatge inferior amb tub de PVC de doble paret de diàmetre 160 mm, donant així continuïtat a 
la tipologia de cuneta existent en el tram de carretera existent que enllaça amb la C-12. Les cunetes de 
plataforma es preveuen revestides i transitables, de tipus TTR-10, d’1 m d’amplada i 0,15 m de fondària. 
Solament hi haurà un tram on, per necessitat de cabals a desaiguar, es projecta cuneta de tipus TTR-15, amb 
tub de dren. 

En els trams de desmunt on la cuneta TTR-10 que es projecta sigui interceptada pel pas d’un camí que enllaça 
amb la carretera existent, es construirà un gual de cuneta transitable o de seguretat. Aquest gual de cuneta 
transitable o de seguretat es projecta de dimensions 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó i serveix per donar continuïtat als trams de cuneta transitable quan 
aquesta encreua un accés a una finca. 

En alguns trams de terraplè es construirà una cuneta de peu de terraplè de tipologia triangular revestida de formigó 
per tal d’evitar que l’aigua es quedi acumulada en la part inferior dels terraplens posant en perill la seva estabilitat, i 
donant així continuïtat al drenatge de les aigües superficials. 

Pel que fa al drenatge transversal, al llarg de l’obra s’han previst un conjunt de petites obres de drenatge transversal, 
per tal de servir de desguàs al drenatge longitudinal de la calçada (format per cunetes TTR-10 i drens inferiors) 

Les obres de drenatge se situen als següents punts quilomètrics, amb la longitud i elements que igualment 
s’assenyalen: 

 

Denominació Ø POD Situació PK Longitud Pericons Embocadures 

POD 0.1 800 0+405 12,00 m 0 2 

POD 0.2 800 0+802 8,00 m 1 1 

POD 0.3 800 0+995 10,00 m 1 1 

POD 1.1 800 1+345 12,00 m 0 2 

POD 1.2 800 1+785 8,00 m 1 1 

 

Totes les canonades de les POD sota calçada es preveuen amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, 
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2, i estan dotades al seu extrem de 
sortida de brocs prefabricats de formigó armat. 

Pel cantó d’entrada, es dissenyen pous de cuneta de dimensions 100 x 150 cm de secció interior útil i 200 cm de 
fondària màxima amb parets i solera de 20 cm de gruix, de formigó HM-20. Estan dotades de marc i reixa de fosa 
aptes per a trànsit pesant, amb quadrícula superior de seguretat front a vehicles de dues rodes (tipus FDB ó 
semblant). 

Finalment, per al barranc es salvarà aprofitant el pontó existent, la comprovació hidràulica del qual es fa en el 
següent apartat. 

1.2.4.- Afermats  

Totes les obres de ferm vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions 
que dicti la Direcció d’Obra. 

Les obres d’afermats comprenen: 

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

-Els camins i accessos 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 indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Construcció de totes les capes de ferm definides al Projecte. 
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-Totes les operacions que 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 restes d'obra. 

Les bases de partida per a la definició del ferm han estat fonamentalment les conclusions obtingudes en 
l'annex de Trànsit, on s'ha determinat la categoria del trànsit, i l'estudi del terreny realitzat en l’annex de 
Geologia i Geotècnia, que ha permès determinar el tipus d’esplanada sobre la qual es recolzarà el ferm. 

S’ha realitzat un estudi comparatiu de les diferents tipologies de ferms possibles, considerant els següents 
factors: 

- Descartar l’ús de capes de trànsit de formigó, per homogeneïtat amb la resta de la carretera. 

- Descartar l'ús de capes intermèdies i de base tractades amb ciment, perquè precisen d’una explanada 
estabilitzada amb ciment, i una posada en obra complexa i acurada 

Un cop descartades altres tipologies, s'opta per la utilització de la secció tipus 4211, composada per 35 cm de 
tot-u artificial sobre la qual es recolzen 5 cm de mescla bituminosa en calent. 

La Norma 6.1 IC permet que es projectin capes amb mescles bituminoses en calent molt flexibles, 
gravaemulsió segellada amb un tractament superficial o mescla bituminosa oberta en fred segellada amb un 
tractament superficial. 

Els gruixos de les capes es repartiran, des de la més superficial fins a la més profunda, de la següent manera:  

Capa Tipus Gruix Dotació 

Capa de trànsit Mescla asfàltica en calent 0,05 m 
AC16 surf S 

B60/70 

Reg d’emprimació Emulsió bituminosa tipus ECI - 1,20  

Base granular Tot-ú artificial 0,35 m ZA 

 

Esplanada millorada Material seleccionat tipus 2 0,45 - 

 

1.2.5.- Senyalització i seguretat vial  

Totes les obres de senyalització i seguretat vial vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 

-Senyalització vertical de tot tipus. 

-Senyalització horitzontal. 

-Abalisament. 

-Barreres de seguretat i ampits. 

L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 

-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 

-Subministrament dels materials. 

-Execució dels fonaments. 

-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents tipus i característiques de la senyalització vertical considerats en aquest Projecte són els següents: 

Els senyals de codi seran d’acer galvanitzat amb revestiment reflectant HI nivell 2, amb les següents mides 
determinades per tractar-se d’una carretera convencional, de calçada única amb un carril per sentit de circulació i 
sense vorals. 

⋅ Senyal triangular: 0,90 m de costat. 

⋅ Senyal circular: 0,60 m de diàmetre. 

⋅ Senyal quadrada: 0,60 m de costa. 

⋅ Senyal rectangular: 0,90 x 1,35 m (base x altura). 

⋅ Fita quilomètrica: 0,40 x 0,60 m 

Els senyals verticals projectats han quedat definits en els corresponents plànols del Document 2. 

L’execució de la senyalització horitzontal comprèn les següents operacions: 

-Replanteig i premarcatge de tota la senyalització horitzontal. 

-Subministrament i aplicació dels diferents materials a utilitzar. 

-Neteja de la superfície a pintar. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents tipus i característiques de la senyalització horitzontal considerats en aquest Projecte són els següents: 

LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 

Es considera el següent tipus de marca longitudinal discontínua: 
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- Línia de separació de carrils de sentits diferents.  (Marca M-1.3, per VM ≤ 60 km/h). La seva funció 
és la separació de sentits en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat 
d’avançament.  Es tracta d’una línia discontínua blanca, formada per trams de 10 cm d’ample i 2 m de 
longitud, separats per intervals de 5,5 m. 

- Línia per a marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada, permetent creuar-la per canviar de 
direcció o utilitzar un accés.(Marca M-1.12). Es tracta d’una línia discontínua blanca, formada per 
trams de 15 cm d’ample i 1 m de longitud, separats per intervals de 2 m (via amb VM ≤ 100 km/h, voral 
de 0,5m). 

LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals contínues: 

- Línia per marge de la calçada.   Delimita el marge de la calçada. (Marca M-2.6). L’amplada de la marca 
vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada (via amb VM ≤ 100 
km/h, voral de menys d’ 1,5m). 

- Línia de separació de calçada per s dos carrils de diferents sentits de circulació. .   Impedeix 
l’avançament en vies amb carrils de diferents sentits de circulació. (Marca M-2.2). L’amplada de la marca 
vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada. 

L’execució de les barreres de seguretat comprèn les següents operacions: 

-Replanteig de la barrera de seguretat així com dels diferents tipus d’abatiments. 

-Subministrament dels diferents materials a utilitzar. 

-Fonamentació dels pals per penetració o per ancoratge, col·locació de la barrera, i fixació i estrenyiment del 
caragolam en el cas de barrera flexible. 

-Construcció de la barrera rígida “in situ” o subministrament i col·locació si és prefabricada, incloent la 
fonamentació. 

-Subministrament dels diferents materials a utilitzar. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat, amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents tipus de barrera de seguretat i/o ampits considerats en aquest Projecte són els següents: 

El projecte preveu la col·locació de barrera metàl·lica de seguretat tipus doble ona BMSNA4/T, sobre perfils 
tubulars clavats al terreny i/o ancorats sobre la coronació de les obres de fàbrica.  

En total s’ha previst la col·locació de 1.300 ml de barrera de seguretat,  així com 8 abatiments de 12 metres i 
15 acabats amb extrems a camins. 

El plànol de planta de senyalització reflexa els diferents trams de barrera a col·locar. 

Igualment, s’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de la 
barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció General de 

Carreteres del Ministeri de Foment. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest cada dos 
suports, disposant un també a l’últim suport del tram. 

També s’ha previst la col·locació d’una barrera doble per a la protecció de l’obra de fàbrica existent a l’altura del PK 
1+700. Les característiques i requisits a acomplir per a aquesta barrera doble  seran els que s’especifiquen a la fitxa 
BTSNC2/T-5 de l’ordre circular 28/2009 sobre criteris d’aplicació de barreres de seguretat metàl·liques. 

Els detalls constructius per la barrera de seguretat es grafien en els plànols de senyalització de l’apartat de plànols. 

1.2.6.- Reposicions  

Totes les obres de reposició vénen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions 
que dicti la Direcció d’Obra. 

Les reposicions que es portaran a terme seran les següents:  

1.2.6.1. Energia elèctrica. 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 101 

Situació:  PK 1+520 (marge esquerra). 

Afectació:  Línia aèria de mitja tensió de 25kV  . 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Elèctrica del Montsec. 

Descripció:  

Línia aèria de mitja tensió de 25 kV que creua la carretera al PK 1+520 i resulta afectada pel pas de les obres 
projectades. 

Solució adoptada:   

Es reposarà el pal de fusta per un suport de formigó de manera que quedi situat a una distància de la calçada d’1,5 
vegades l’alçada del suport (en aquest cas a una distància mínima de 19,5 m, tenint en compte l’alçada dels suports 
de formigó per a línies de mitja tensió, de 13 m), intentant mantenir la disposició actual de la línia. En aquest cas es 
produeix una intersecció amb la carretera projectada, per la qual cosa caldrà garantir que l’altura mínima del 
conductor més baix, en les condicions de fletxa més desfavorable, respecte la carretera sigui superior a 8 m. 

 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 102 

Situació:  PK 1+620 (marge dret). 

Afectació:  Línia aèria de mitja tensió de 25kV  . 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Elèctrica del Montsec. 
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Descripció:  

Línia aèria de mitja tensió de 25 kV que creua la carretera al PK1+640 i resulta afectada pel pas de les obres 
projectades. 

Solució adoptada:   

Es reposarà el pal de fusta per un suport de formigó; tenint en compte la manca d’espai disponible i amb 
l’objectiu de mantenir la disposició de la línia, no s’acomplirà amb la distància d’1,5 m l’alçada del suport. En 
aquest cas es produeix una intersecció amb la carretera projectada, per la qual cosa caldrà garantir que l’altura 
mínima del conductor més baix, en les condicions de fletxa més desfavorable, respecte la carretera sigui 
superior a 8 m. 

 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 103 

Situació:  PK 1+800. 

Afectació:  Línia aèria de baixa tensió de 380 V  . 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Elèctrica del Montsec. 

Descripció:  

Línia aèria de baixa tensió de 380 V creua la carretera al PK1+800 i resulta afectada pel pas de les obres 
projectades. 

Solució adoptada:   

Es traslladarà el pal de fusta; tenint en compte la manca d’espai disponible i amb l’objectiu de mantenir la 
disposició de la línia, no s’acomplirà amb la distància d’1,5 m l’alçada del suport. En aquest cas es produeix 
una intersecció amb la carretera projectada, per la qual cosa caldrà garantir que l’altura mínima del conductor 
més baix, en les condicions de fletxa més desfavorable, respecte la carretera sigui superior a 6 m. 

1.2.6.2. Telefonia. 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 201 

Situació:  PK 1+010 

Afectació:  Pal de fusta de la línia aèria telefònica. 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Telefònica S.A. 

Descripció:  

Línia aèria telefònica que resulta afectada pel pas de les obres en el PK 1+010. 

Solució adoptada:   

Es traslladarà el pal de fusta de manera que quedi fora de l’abast de les obres projectades i es pugui mantenir la 
disposició original de la línia telefònica. Es traslladarà la línia aèria de manera que el servei quedi en les mateixes 
condicions de funcionament que la xarxa actual. Així doncs, es traslladarà el pal de fusta afectat de manera que la 
línia quedi situada a una distància de la calçada d’1,5 vegades l’alçada dels pals(en aquest cas a una distància 
mínima de 18 m, tenint en compte l’alçada màxima dels suports pals de fusta de telefonia, de 12 m), intentant 
mantenir la disposició original. 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 202 

Situació:  PK 1+660 

Afectació:  Pal de fusta de la línia aèria telefònica. 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Telefònica S.A. 

Descripció:  

Línia aèria telefònica que resulta afectada pel pas de les obres en el PK 0+975. 

Solució adoptada:   

Es traslladarà el pal de fusta de manera que quedi fora de l’abast de les obres projectades i es pugui mantenir la 
disposició original de la línia telefònica. Tenint en compte la manca d’espai disponible i amb l’objectiu de mantenir la 
disposició de la línia, no s’acomplirà amb la distància d’1,5 m l’alçada del suport. En aquest cas es produeix una 
intersecció amb la carretera projectada, per la qual cosa caldrà garantir que l’altura mínima del conductor més baix, 
en les condicions de fletxa més desfavorable, respecte la carretera sigui superior a 6 m. 

1.2.6.3. Enllumenat públic. 

- SERVEI AFECTAT NÚM. 301 

Situació:  Del PK 1+780 fins al final de la carretera. 

Afectació:  Tota la línia d’enllumenat públic incloent 7 columnes d’enllumenat 

Municipi:  Camarasa. 

Entitat:  Ajuntament de Camarasa. 

Descripció:  

La xarxa d’enllumenat públic que resulta afectada pel pas de les obres des del PK 1+780 fins al final de la carretera. 

Solució adoptada:   

Per a la seva reposició, es proposa el desmuntatge de les 7 columnes i fanals actuals, i la seva substitució per punts 
de llum nous als llocs que s’assenyalen al plànol de reposició de serveis. La línia de subministrament als nous punts 
d’ubicació dels fanals serà de nova construcció, i anirà soterrada pel conducte que es deixarà amb aquest fi. Els 
càlculs estan inclosos en l’apèndix 2 del present annex. 
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A més del que s’ha esmentat anteriorment, l’execució de les obres de reposició comprèn les següents 
operacions: 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

1.3.- Direcció d’Obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin 
a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració , estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Administració  participarà en la Direcció d'Obra en la mesura 
que ho cregui convenient. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 
terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte signat entre 
l’Administració  i la Direcció d’Obra, i en particular: 

-Els Plànols del projecte. 

-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

-Els Quadres de Preus. 

-El preu i termini d'execució contractats. 

-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració . 

-Les modificacions d'obra establertes per l’Administració . 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò 
que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 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. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho 
requereix, siguin prèviament conformades per l’Administració . 

El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de la seva 
organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 
sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri 
necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, 
conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4.- Desenvolupament de les obres 

1.4.1.- Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 
comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 
aixecant-se un Acta dels resultats. 

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 del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap obra o 
part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de la 
responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del Contractista 
hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 
senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista 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 a la 
realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 
comprovacions dels replanteigs i per a 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 anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat 
d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a 
la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 

1.4.2.- Plànols d’obra  

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del 
terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la 
data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció 
d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests 
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 
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1.4.3.- Programa de treballs  

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Administració. 

Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 

1.4.4.- Control de qualitat  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10.  

1.4.5.- Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars 
necessàries per l’execució de l’obra. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 

1.4.6.- Informació a preparar pel Contractista  

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al 
Contracte d’execució. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades 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 existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts 
d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 
Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

L’Administració  no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.7.- 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. 

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., seran 
de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document contractual. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i 
mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per 
compte i risc del Contractista. 

L’Administració  es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o 
per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 
Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 
altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que l’Administració consideri adient. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 

1.4.8.- Seguretat i salut al treball  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.9.- Afeccions al mediambient  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.10.- Abocadors 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest Plec  

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals 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 la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 

1.4.12.- Recepció i liquidació de les obres  

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

1.4.13.- Termini de garantia  

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

1.5.- Amidament i abonament 

1.5.1.-  Amidament  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 106.2.5 del PGI-10. 
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1.5.2.- Abonament de les obres 

Preus unitaris  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Altres despeses per compte del Contractista  

Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 

 

1.6.- Partides d’obra de gestió de residus. 

1.6.1.- Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus. 

1.6.1.1. Gestió de residus. 

Càrrega i transport de residus de construcció o dem olició a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 

 

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de  gestió de residus. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del 
qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

 

1.7.- Partides alçades a justificar. 

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures.  

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari i pel seu 
abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució material. 
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2.- MATERIALS BÀSICS. 

2.1.- Generalitats. 

Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PGI-10. 

2.2.- Formigons de compra 

2.2.1.- Formigons estructurals en massa 

Definició i característiques dels elements 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

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

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 
silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes 
del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
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- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60   

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 
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¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

Condicions de control de recepció 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
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El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-
los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 
81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les 
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul 
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran 
les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, 
els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a 
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà 
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest 
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades 
del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb 
el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de 
les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de 
la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 
aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat.  

 

2.3.- Materials per a encofrats i apuntalaments 

2.3.1.- Taulers 

Definició i característiques dels elements 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat: 
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- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

2.3.2.- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

Definició i característiques dels elements 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats.  

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments.  
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No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir 
per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

2.4.- Metalls. 

2.4.1.- Malles electrosoldades. 

Definició 

S’anomenen malles electrosoldades els productes d’acer formats per dos sistemes d’elements que es creuen entre si 
ortogonalment, els punts de contacte dels quals estan units mitjançant soldadura elèctrica, segons un procés de 
producció en sèrie en instal·lacions fixes. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats que formen les malles electrosoldades s’ajustaran a la sèrie següent:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 i 14 mm. 

La designació de les malles electrosoldades es farà d’acord amb l’indicat a la UNE 36092. 

Materials 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 

Els elements que composen les malles electrosoldades poden ser barres corrugades o filferros corrugats. Els primers 
compliran les especificacions de l’apartat 32.2 o de l’apartat 3 de l’annex 10 de la “Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi; els segons, les especificacions de l’apartat 32.3, així com les 
condicions d’adherència especificades a l’apartat 32.2 del mateix document. 

Els filferros i les barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments. La secció 
equivalent dels filferros i les barres corrugades no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de la seva 
secció nominal. 

Les característiques de les malles electrosoldades compliran amb allò indicat a l’apartat 33.1.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi, així com amb les especificacions de la UNE 
36092. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus d’acer amb el qual es fabricaran les malles 
electrosoldades, així com la resta de les característiques exigibles a aquest tipus de material. 

El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’Article 87 i de l’annex 19 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Subministrament 

Cada paquet haurà d’arribar al punt de subministrament amb una etiqueta d’identificació conforme amb les 
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especificacions de la UNE 36092, d’acord amb les especificacions de l’apartat 69.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

La qualitat de les malles electrosoldades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord amb 
allò indicat a l’apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la 
substitueixi. La garantia de qualitat de les malles electrosoldades serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 

Emmagatzematge 

Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó Estructural (EHE- 
08)” o normativa que la substitueixi. 

Recepció 

Per efectuar la recepció de les malles electrosoldades serà necessari realitzar assajos de control de qualitat 
d’acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” 
o normativa vigent que la substitueixi. 

Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la “Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.  

La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels 
materials que es trobin abassegats. 

Amidament i abonament 

Als abassegaments, les malles electrosoldades per formigó estructural s’abonaran per kilograms (kg) realment 
abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de paralització o 
resolució de l’obra. 

2.5.- Materials diversos. 

2.5.1.- Additius emprats en morters i formigons. 

El contractista estarà obligat a presentar, a instàncies de la Direcció d’Obra, l'expedient on figurin les 
característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a l'apartat 281.5 del PGI-10, o 
bé, el document acreditatiu de la seva certificació 

2.5.2.- Abalisament de seguretat laboral 

Definició i característiques dels elements 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar.  

S'han considerat els elements següents:  

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i 
comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical.  

LLUMS:  

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les 
condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops.  

PIQUETA:  

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  

CINTA:  

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va 
destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
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El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  

GARNALDA:  

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte.  

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments del recobriment.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

BARRERA DE PVC:  

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col·locació en posició vertical.  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

LLUMS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté.  

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado.  

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento.  

2.5.3.- Barreres 

Definició i característiques dels elements 

Barreres per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Barreres per a control d'accés a aparcaments  

- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent  

- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible  

- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció de 
motociclistes  

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.  

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte.  

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
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El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra.  

Tipus d'acer:  S275JR  

PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica part de 
la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels 
vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.  

Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformació en fred i una 
posterior galvanització en calent.  

Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades en la figura 1 de l'UNE 135121.  

Desenvolupament del perfil:  473 mm  

Gruix nominal:  3 mm  

Llargària útil del perfil:  4 m  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm  

PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, evitant 
l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports consecutius.  

Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent per 
immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric per 
a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.  

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que 
fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 
i UNE-EN 13369.  

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 

Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm  

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5  

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus 
requereix una justificació especial.  

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d'adequada resistència i durabilitat del 
formigó.  

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, 
guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  

Toleràncies:  

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  

- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn  

- Defectes superficials:  <= 15% superfície  

- Cocons:  <= 3 u en10 dm2 

- Fissures 
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     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b  

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. 
Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  

- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es 
requereixi  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ 
DE MOTOCICLISTES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias.  

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control 
de ejecución.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los 
métodos de ensayo.  

UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de 
aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  

UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y 
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble onda. 
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y 
almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

Condicions de control de recepció 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ 
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
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 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Sobre el producte, en etiqueta adherida al producte, a l'embalatge o a l'albarà, han de constar les següents 
dades:  

- Marca 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 del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

     - Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

     - Número del certificat de conformitat CE 

     - Referència a la norma UNE-EN 1317-5 

     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.  

- Controls de fabricació:  

     - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la 
campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     - L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 
paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:  

- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 
d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i 
sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  

- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.  

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  

Controls de recepció a obra:  

     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la 
Instrucció EHE-08 

          - Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, incloent 
els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin 
l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a 
l'aspecte superficial del galvanitzat.  

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a 
l'atzar:  

- Control indirecte de l'espessor de la barrera mitjançant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 
mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran 
individualment 25 peces corresponents al lot.  

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 
10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)  

- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça)  

- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a 
l'atzar: 

     - Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents.  

Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de 
l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE 
FORMIGÓ PREFABRICADES:  

No s'acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions 
Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.  

Els criteris d'acceptació, d'acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l'execució de les 
obres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant.  

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de 
referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.  

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), acceptant-
se el lot si es verifica la condició anterior.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al 
valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació.  

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta 
conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per 
lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del 
lot.  

2.5.4.- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

Definició i característiques dels elements 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  

- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles 

     - Separador per a barrera metàl·lica simple 

     - Separador per a barrera metàl·lica doble 

     - Connector de suport tubular 

     - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 

     - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 

     - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 

     - Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Captallums per a barreres de seguretat  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  

- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment  

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  

Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  

Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  

Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
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SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical.  

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  

Toleràncies:  

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6%  

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+  

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament.  

Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  

Gruix nominal:  3 mm  

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una 
làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.  

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.  

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)  

Gruix:  3 mm  

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
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- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abrasió  

Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel fabricant (si 
es necessari la seva substitució). 

L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, 
protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió.  

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, 
nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 

El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 

El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, no 
produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar 
sobre la calçada.  

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la 
data de fabricació.  

Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de 
comprovar segons aquesta norma.  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a 
la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 

S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap 
norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   

Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

CAPTALLUMS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el 
nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

Unitat i criteris d'amidament 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Normativa de compliment obligatori 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN 
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.  

* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.  

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: 
Características iniciales.  

Condicions de control de recepció 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, 
i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs: 

     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 
1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos 
conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 
1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs 
conforme UNE-EN ISO 1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
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3.- ESPLANACIONS 

3.1.- Treballs preliminars 

3.1.1.- Esbrossada del terreny 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 300 del PGI-10 

Amidament i abonament 

En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a l’abocament del 
material procedent de l’esbrossada. 

Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com a permanents, no són objecte 
d’abonament independent. Tampoc s’abona l’esbrossada de les zones de préstec. 

L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així 
com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. 

L’esbrossada s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a G22DU130 
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a 
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala 
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

3.1.2.- Demolició de paviments i rigoles 

Definició 

Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb l’ús de mitjans mecànics 
(retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc) o manuals . 

Aquest partida inclou: 

• Replanteig 

• Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas. 

• Enderroc per mitjans mecànics o manuals 

• Càrrega i transport dels residus a abocador 

Amidament i abonament 

La demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior >150 cm s’abonarà d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus corresponent a G21DU030 Demolició de claveguera de tub de formigó de 
diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega, transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

La demolició de cunetra triangular de formigó d’1,50 m d’amplària s’abonarà d’acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus corresponent a G21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m 
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador. 

Aquesta unitat inclou el replanteig, protecció dels serveis existents, l’enderroc, el transport dels residus a abocador i 
tots els elements i treballs necessàries per a la seva correcta execució. 

La demolició de voreres, paviments de formigó o paviments de mescla bituminosa s’amidaran per metres quadrats 
(m2) realment executats d’acord amb els plànols o a indicació de la Direcció d’Obra.  

La demolició paviments de mescla asfàltica s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, 
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

3.1.3.- Tall de paviment existent 

Definició 

Es defineix com a tall de paviment, ja sigui asfàltic o de formigó, a l’execució d’una incisió vertical plana en tot el gruix 
de capes que el conformen, de manera que es faciliti la posterior operació de demolició d’un dels costat del 
paviment. 

Aquesta partida inclou: 

• Preparació de la superfície 

• Replanteig 

• Tall 

• Eliminació dels sobrants 

Amidament i abonament 

Seran objecte d’amidament i abonament tant sols els talls efectuats a paviments existents i assenyalats als plànols. 
El tall de paviment existent s’amidarà per metres (m) realment executats en obra. 

No seran objecte d’amidament i abonament els talls efectuats a paviments estesos dins del contracte de les obres 
per considerar-se inclosos en la pròpia unitat d’estesa i compactació. 

El tall de paviment fins a 20 cm de fondària existent s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a G219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària 
de 20 cm. 

Aquesta unitat inclou preparació de la superfície, el replanteig, el tall i tots els elements i treballs necessàries per a la 
seva correcta execució. 

3.1.4.- Fresatge de paviment de mescles bituminoses 

Definició 

Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un paviment bituminós, mitjançant 
l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a la cota desitjada. 

Execució de les obres 

Equip necessari per l’execució de les obres 
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Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones establertes en aquest Plec 

Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc d’us del material procedent del fresatge. 

Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i, preferiblement, dotades 
d’equips d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran emprar escombres de mà. Per a la neteja final 
s’emprarà un equip de bufament d’aire comprimit. 

Execució 

Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest replanteig es farà 
d’acord amb les dimensions indicades als plànols del projecte. La Direcció d’Obra podrà modificar aquestes 
dimensions a la vista de l’estat del paviment. 

La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de començament i acabament de 
cada capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts als plànols del projecte en funció del màxim gruix de 
capa. 

La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi paviment de forma 
que no donin lloc a error. 

El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada per la Direcció d’Obra. Les toleràncies 
màximes admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les cinc dècimes de centímetre (+/- 5 cm). 

La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o ample de treball 
fins arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial cura en l’execució de les vores de 
manera que quedin perfectament verticals. 

La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al seu escombratge 
i, immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb aire a pressió. 

Amidament i abonament 

El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per centímetre de profunditat 
(m2 x cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície en metres quadrats (m2) realment executada 
per la profunditat en centímetres (cm) indicada a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat 
la Direcció d’Obra. 

El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega 
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície. 

Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, fresatge fins a la cota desitjada, transport dels 
residus a abocador o central de reciclatge, neteja de la nova superfície i tots els elements i treballs necessàries 
per a la seva correcta execució. 

3.1.5.- Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització 

Definició 

Es procedirà al desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de 
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports. 

Es defineix el desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyals verticals de trànsit existents , de qualsevol 
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l’abocador dels materials resultants. 

Finalment, també queda definit el desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de 
malla d’acer galvanitzat, inclòs part proporcional de pals. 

Amidament i abonament 

El desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 

El desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat 
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports. 

Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la barrera metàl·lica, la càrrega i transport a lloc d’aplec, 
arrancada de pals o enderroc de les fonamentacions i pals, la càrrega i transport a abocador dels materials 
resultants. 

El desmuntatge de senyal vertical s’amidarà per unitats (u)  realment executades en obra. 

El desmuntatge de senyal vertical s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, 
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. 

Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la senyal vertical, la càrrega i transport a lloc d’aplec o 
abocador, enderroc de les fonamentacions i pals, la càrrega i transport a abocador dels materials resultants. 

3.1.6.- Escarificació i compactació 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 302 del PGI-10 

Amidament i abonament  

L’escarificació i la seva corresponent compactació no seran objecte d’abonament independent, considerant-les 
incloses en l’execució de la capa immediatament superior de l’obra. 

3.1.7.- Escarificació i compactació del ferm existent  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 303 del PGI-10 

Amidament i abonament  

L’escarificació i compactació del ferm existent no s’abonaran, considerant-les incloses en l’execució de la capa 
immediatament superior de l’obra. 

L’escarificació del ferm existent, s’abonaran d’acord amb el preu que figura el Quadre de Preus corresponent a 
G219U300 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i 
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
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3.2.- Excavacions 

3.2.1.- Excavació de terra vegetal  

Es tindrà en compte allò prescrit a l’Article 320 del PGI-10. 

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista 
haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que 
hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el 
Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, pla 
Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la 
documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

Amidament i abonament  

L'excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i aprovats pla Direcció 
d’Obra, mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

L’excavació de terra vegetal s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment 
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

En aquest preu s’inclou l'excavació fins a les rasants definides als Plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
abassegaments, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.  

El preu inclou, també, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 
d'ocupació que fossin precisos.  

3.2.2.- Excavació en desmunt 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 320 del PGI-10 

Amidament i abonament  

L'excavació del desmunt de l'esplanació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment executats a obra, 
obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, mesurats immediatament 
abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació i talussos del desmunt assenyalats als 
Plànols o, els ordenats pla Direcció d’Obra, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els 
excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

L’abatiment de talussos en desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), realment executats a 
obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, mesurats immediatament 
abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als Plànols o, els ordenats pla 
Direcció d’Obra, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest Article, aquelles excavacions que entrin en unitats 
d'obra com part integrant d'aquestes. 

L’excavació de desmunt de l’esplanació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G221U113 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb 
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador. 

En el preu de l’excavació en desmunt es consideren incloses les operacions de pre-tall o excavació especial de 
talussos en roca. 

El preu d’excavació inclou la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació per a l’esplanada, 
l'excavació fins a les rasants definides als Plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels 
productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o abassegaments, i allisada de talussos.  

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció d’Obra consideri necessàries per a la seva 
execució, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, 
indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per abassegaments i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou l’excavació especial de talussos en roca, excepte en 
els desmunts on s’ha considerat aquesta unitat d’obra. 

3.2.3.- Excavació en rases i pous 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 321 del PGI-10 

Amidament i abonament 

L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà per metres 
cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels Plànols 
amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada per la 
superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la sabata contra 
el terreny i la base superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota 
d'esplanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.   

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 
l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte d'abonament. 

L’excavació en rases o pous sense voladura s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs 
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

En el preu de l’excavació en rases pous i fonaments es consideren incloses les operacions de pre-tall o excavació 
especial de talussos en roca. 

No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció tipus 
teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra considerats en altres unitats 
d'obra. 

En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 
abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.  

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou l’excavació especial de talussos en roca, excepte 
les excavacions en rases i pous on s’ha considerat aquesta unitat d’obra. 
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3.2.4.- Excavació especial de talussos en roca 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 322 del PGI-10 

Amidament i abonament  

El pre-tall per a l’excavació del contorn en talussos i paraments definitius de talussos en roca no serà objecte 
d’amidament i abonament per separat ja que la seva execució es considera inclosa en el preu de l’excavació 
en desmunt i en el de l’excavació en rases pous o fonaments. 

3.3.- Reblerts 

3.3.1.- Terraplens 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330 del PGI-10 

Grau de compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.4.2 del PGI-10.  

Preparació de la superfície de suport del reblert d e tipus terraplè 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.1 del PGI-10.  

Compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.4 del PGI-10.  

Control de la compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.5 del PGI-10.  

Amidament i abonament  

Els reblerts de terraplè s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en els perfils 
transversals dels Plànols, com a diferència entre el perfil inicial del terreny abans de començar el terraplè i el 
perfil teòric corresponent a la base de l’esplanada i als talussos del terraplè, sense tenir en compte excessos 
per sobreamples al terraplè, esglaons, cunyes, etc, excepte els contemplats i mesurats en el Projecte. 

Els reblerts de terraplè amb sòl de préstec s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions 
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

Els reblerts de terraplè amb sòl la pròpia obra s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs 
selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

En aquests preus s’inclouen la selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, 
humectació i compactació de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes les operacions 
necessàries per finalitzar el terraplè en les condicions establertes en el present Projecte excepte les que 
explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 

La preparació de base de terraplenat s’amidarà per metres quadrats (m²), mesurats sobre la projecció horitzontal del 
terreny. 

La preparació de base de terraplenat s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G22B0002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

En aquests preus s’inclouen la compactació i estesa segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques. 

3.3.2.- Reblerts localitzats 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 332 del PGI-10 

Amidament i abonament 

Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i 
després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols, als quals se li deduirà el volum del fonament, tub o altre 
element que s’hagi efectuat dintre del volum excavat. 

Els reblerts localitzats de rases, pous i fonaments s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia 
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec 
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

Els reblerts localitzats de sorres s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

En aquests preus s’inclou el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes 
les operacions necessàries per finalitzar el reblert localitzat en les condicions establertes en el present Projecte. 

3.3.3.- Formació de l’esplanada 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 3301 del PGI-10 

Composició 

Tant en el cas de la carretera C-13 com en la LV-9047, s’adopta una esplanada E2, i en tots dos casos s’opta per 
l’esplanada formada per 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

Control de qualitat 
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Amidament i abonament 

Les capes d’esplanades amb materials granulars s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats, 
mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols. 

Les capes d’esplanades amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i 
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. 

En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, 
i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el present Projecte 
excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 

3.3.4.- Aportació i estesa de terra vegetal 

Definició  

Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o d’aplecs de l’obra. 

La seva execució compren les operacions següents: 

• Aportació de la terra vegetal. 

• La seva extensió i tractament. 

Execució de les obres 

La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui la Direcció d’Obra. 

Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una capa de sol cohesiu prèvia, 
evitant una compactació excessiva d’aquesta. 

Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes desprès de 
retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint 
centímetres (20 cm) de profunditat, i posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions que 
s’hagin previst d’acord amb la legislació mediambiental. 

Amidament i abonament 

L’aportació i estesa de terra vegetal s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en dels 
perfils transversals dels Plànols. 

No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels Plànols o indicats pla 
Direcció d’Obra.  

L’aportació i estesa de terra vegetal s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos. 

3.4.- Terminació 

3.4.1.- Acabat i refinat de l’esplanada 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 340 del PGI-10. 

Amidament i abonament  

L’acabat i refinat de l’esplanada es considerarà inclòs dins de la execució de la última capa de la mateixa. 

3.4.2.- Refinat de talussos 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 341 del PGI-10. 

Les operacions d’acabat de talussos tant d’excavacions com de terraplens, inclouran la formació de petites rases o 
estries horitzontals, per tal de donar més estabilitat a la terra vegetal. 

Amidament i abonament  

El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs dins de 
les unitats d’excavació, reblerts i afermat. 

3.4.3.- Neteja de l’obra 

Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres, materials de construcció, 
etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de l’expropiació. 

Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i es vagin finalitzant les 
diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de moviment de terres de l’obra. 
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Amidament i abonament 

La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera inclòs 
dins de cadascuna de les unitats d’execució. 
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4.- DRENATGE  

4.1.- Cunetes  

4.1.1.- Cunetes de formigó executades en obra 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 400 del PGI-10. 

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 400.2 del PGI-10.  

El formigó a considerar per a les cunetes de formigó executades en obra tindrà una resistència característica a 
compressió de 20 N/mm². 

Amidament i abonament 

Les cunetes de formigó executades en obra s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats 
sobre el terreny, per a cada tipus de secció definida als Plànols.  

Les cunetes de formigó executades en obra TTR-15, fondària 24 cm, s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a GD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica 
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants. 

Les cunetes de formigó executades en obra TTR-10, fondària 15 cm, s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a GD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica 
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants. 

Les cunetes de formigó executades en obra profundes triangular d’1,50m d’amplada, fondària 33 cm, 
s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GD57U515 Cuneta profunda 
triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i 
transport a l'abocador dels materials resultants. 

Els guals de cuneta s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GD57U305 
Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 
15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels 
materials resultants. 

El drenatge subterrani amb tub de PVC de doble paret i 160 mm de diàmetre s’abonaran d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a GD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de 
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a 
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols. 

Aquestes unitats inclou l'excavació, l’anivellament, la eventual compactació, el refinament, la preparació del llit 
d’assentament, el revestiment de formigó, les juntes, l’adequació de les terres adjacents i tots els elements i 
treballs necessàries per a la seva correcta execució. 

Els trams de cuneta amb diferents amples, degut a la ubicació de reixes o altres circumstàncies, s’abonaran al 
mateix preu que la cuneta normal.  

4.2.- Tubs, pericons i buneres  

4.2.1.- Pericons i pous de registre 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 410 del PGI-10. 

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 410.3 del PGI-10. 

La resistència característica a compressió a considerar serà de 15 N/mm² 

Amidament i abonament 

Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si s’escau per als pous, amb un 
suplement  per metre lineal (m) de fondària, en el cas de realitzar-los amb peces prefabricades de formigó. 

Els pericons s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GDK2U010 Pericó de 
100x150x200 cm de secció interior, amb parets de 20 cm de gruix i solera de 20 cm de gruix de formigó HM-20, 
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs marc i reixa, 
totalment col·locat. 

Els marcs i reixes estan inclosos en el preu anterior. 

Aquesta unitat d'obra inclou l’excavació, el formigó de neteja i reblert de l'extradós, si s’escau, els elements 
complementaris (tapa, reixa, marc, graons per a formació d’escales de gat), els materials per a garantir l’estanquitat 
del pou o pericó amb les canalitzacions,  i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució. 

4.2.2.- Tubs per a obres de drenatge 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4201 del PGI-10. 

Es consideren una tipologia de tubs de formigó: tub de formigó armat  de diàmetre 80 cm. 

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 4201.2 del PGI-10. 

Es consideren tubs de formigó armat de DN 80 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, amb unió de campana 
amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament 

Amidament i abonament 

Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.  

La canalització amb tub de formigó armat per a obres de drenatge de 80 cm de diàmetre s’abonaran d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GFG1U308 Canonada amb tub de formigó armat de DN 80 cm, 
classe 90 segons norma UNE 127916, amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i 
provada, inclòs refinat de base d'assentament. 
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L’entroncament per a tub de diàmetre de 80 cm, inclòs excavació, encofrat i reblert, s’abonarà d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GD7ZTZ07 Embrocament per a tub de diàmetre 80 cm, 
inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20 de nivellació i reblert, totalment col·locat i acabat. 

Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament del tub, la seva col·locació, les juntes i el llit i revestiment de 
formigó que s’indiqui als Plànols, amb els encofrats necessaris, si s’escau.  
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5.- FERMS 

5.1.- Capes granulars 

5.1.1.- Tot-u artificial 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 510 del PGI-10.  

Amidament i abonament 

La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat. 

El tot-u artificial s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els Plànols de seccions 
tipus del Projecte. 

Les capes de tot-u artificial amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre 
perfil teòric. 

En aquests preus s’inclouen el subministrament, selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis de 
material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes les operacions necessàries per finalitzar la 
capa en les condicions establertes en el present Projecte. No seran d'abonament els escreixos laterals, les 
conseqüents de l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents ni d’altres 
actuacions, excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 

5.2.- Regs bituminosos 

5.2.1.- Regs d’emprimació 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PGI-10.  

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PGI-10.  

El projecte contempla reg d’emprimació tipus C50 BF5 IMP (anteriorment ECI), al 50% de betum i dotació 1,20 
kg/m². 

Dotació dels materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PGI-10. 

La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 

Amidament i abonament 

El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que 
figuren als Plànols. 

El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a G9J1U010 
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 

L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la preparació 
de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i l’eventual estesa 
de l’àrid. 

5.2.2.- Regs d’adherència 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 531 del PGI-10.  

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.2 del PGI-10.  

S’utilitzarà reg d’adherència tipus C60B4, al 60% de betum i dotació 300 g/m2. 

Dotació del lligant 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.3 del PGI-10. 

La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 

Amidament i abonament 

El reg d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren als 
Plànols. 

El reg d’adherència tipus C60B4 TER s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell. 

L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió. 

5.3.- Mescles bituminoses 

5.3.1.- Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PGI-10.  

Tipus i composició de la mescla 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PGI-10. 

Es contemplaran els següents tipus de mescla bituminosa, amb la dotació mínima de lligant hidrocarbonat i la relació 
ponderal de pols mineral-lligant establerts en l’apartat 542.3 del PGI-10: 

Mescla bituminosa en calent del tipus AC16surfB betum 60/70 S. 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PGI-10. 

Amidament i abonament 

La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà per tones (t) 
segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa en els Plànols del Projecte, 
pel menor dels dos gruixos corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de control, i per les 
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densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un cop deduït el betum a 
la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la preparació de la superfície existent, els àrids de 
qualsevol tipus i procedència, la pols mineral i la posada en obra. No seran d’abonament els escreixos laterals, 
ni els augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents. 

La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós AC16surfB betum 60/70 S, s’abonarà d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 
S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum. 

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones (t) 
obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant 
deduïda dels assajos de control de cada lot. En el preu del betum està inclòs l’ús d’activants o additius al 
lligant, així com la part proporcional en la mescla quant a fabricació, transport i estesa. 

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent tipus B 50/70, s’abonarà 
d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, 
per a mescles bituminoses. 
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6.- PONTS I ALTRES ESTRUCTURES. 

6.1.- Obres de fàbrica. 

6.1.1.- Murs d’escullera 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 6401 del PGI-10. 

Amidament i abonament 

El mur d’escullera col·locada s'amidarà per metres cúbics (m3) d’escullera realment col·locada en obra, 
mesurats sobre els Plànols. 

El mur d’escullera col·locada s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G3J50014 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, 
mesurat sobre perfil teòric segons plànols. 

El rebliment al darrera de murs s'amidarà per metres cúbics (m3) d’escullera realment col·locada en obra, 
mesurats sobre els Plànols. 

El rebliment al darrera de murs s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia 
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
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7.- SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 

7.1.- Senyalització, abalisament i defensa 

7.1.1.- Marques vials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PGI-10. 

Materials 

Les marques vials seran d’ús permanent, de tipus 1 (marques vials convencionals), segons l’article 700 del 
PG-3. S’utilitzarà pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre. 

Amidament i abonament 

Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats, mesurats 
per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per metres quadrats 
(m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols. 

Les marques vials de faixa de 10 cm d’amplada s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a GBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura 
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.. 

Les marques vials de faixa de 15 cm d’amplada s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a GBA1U220 Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura 
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i 
premarcatge. 

L’ esborrat de zebrejats, fletxes, textos o símbols s’amidarà per metres quadrats (m2) realment executats. 

L’ esborrat de zebrejats, fletxes, textos o símbols s’amidarà per metres quadrats (m2) s’abonaran d’acord amb 
el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a G0U05240 Esborrat de zebrejats, fletxes, textos o 
símbols. 

7.1.2.- Barreres de seguretat 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7001 del PGI-10. 

Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 7001.3 del PGI-10. 

El projecte preveu la col·locació de barrera metàl·lica de seguretat tipus doble ona BMSNA4/T, sobre perfils 
tubulars clavats al terreny i/o ancorats sobre la coronació de les obres de fàbrica.  

En total s’ha previst la col·locació de 1.300 ml de barrera de seguretat,  així com 8 abatiments de 12 metres i 
15 acabats amb extrems a camins. 

El plànol de planta de senyalització reflexa els diferents trams de barrera a col·locar. 

Igualment, s’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de la barrera 
de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest cada dos suports, 
disposant un també a l’últim suport del tram. 

També s’ha previst la col·locació d’una barrera doble per a la protecció de l’obra de fàbrica existent a l’altura del PK 
1+700. Les característiques i requisits a acomplir per a aquesta barrera doble  seran els que s’especifiquen a la fitxa 
BTSNC2/T-5 de l’ordre circular 28/2009 sobre criteris d’aplicació de barreres de seguretat metàl·liques. 

Els detalls constructius per la barrera de seguretat es grafien en els plànols de senyalització de l’apartat de plànols. 

Amidament i abonament 

Les barreres de seguretat rectes i en corba s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra. 

Les barreres de seguretat rectes i en corba BMSNA4/T s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a GB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, 
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb nivell de contenció N2, amplària de 
treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, 
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. 

Les barreres de seguretat rectes i en corba BMSNC2/T s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a GB2AU521 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/T o similar, 
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, 
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb nivell de 
contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, inclòs 
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. 

Aquest preu inclou les tanques, els pals, els separadors, els cargols, els captafars i qualsevol element necessari per 
a la seva col·locació i posta en obra. 

Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques, s’amidaran per unitats (u) 
realment col·locades en obra. 

Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques de 12 m, s’abonaran d’acord amb 
el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat 
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent 
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de 
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. 

Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques de 8 m, s’abonaran d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GB2AU583 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat 
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent 
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, 
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. 

Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos s’abonaran d’acord amb el preu que figura 
al Quadre de Preus corresponent a GB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en 
accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm, 
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en 
recta o corba de qualsevol radi. 

Aquests preus inclouen les tanques, els pals,els separadors, els cargols, els captafars i qualsevol element necessari 
per a la seva col·locació, unió a la barrera i ancoratge al terreny. 
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7.1.3.- Senyalització vertical 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PGI-10. 

Amidament i abonament 

Les fites s’amidaran per unitats (u) realment col·locades, incloent en el preu el suport i la fonamentació.  

Les fites s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GBC1U010 Fita 
quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport rectangular 
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada. 

Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, incloses 
les fixacions necessàries. 

Els senyals verticals retroreflectants circulars de 90 cm de diàmetre s’abonaran d’acord amb el preu que figura 
al Quadre de Preus corresponent a GBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, 
totalment col·locada. 

Els senyals verticals retroreflectants triangulars de 135 cm de diàmetre s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a GBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de 
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el 
suport, totalment col·locada. 

Les plaques retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats en obra.  

Les plaques retroreflectants d’alumini d’entre 0,25 i 0,50 m2 s’abonaran d’acord amb el preu que figura al 
Quadre de Preus corresponent a GBB5U574 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 
m2, per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de 
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 

Les plaques retroreflectants d’alumini d’entre 1,00 i 1,50 m2 s’abonaran d’acord amb el preu que figura al 
Quadre de Preus corresponent a GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), 
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos 
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada. 

Les plaques d’acer galvanitzat i els panells direccionals s'amidaran per unitats (u) realment col·locades en 
obra.  

Les plaques d’acer galvanitzat de 60 x 60 cm s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a GBB1U132 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions 
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de 
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 

Els panells direccionals de 80x40 cm s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a GBC1U130 Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols. 

Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, inclosa 
la seva fonamentació. 

Els elements de suport d’acer galvanitzat per a 1 senyals verticals de 100x50x3 mm s’abonaran d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 
100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 

Els elements de suport d’acer galvanitzat per a 2 senyals verticals de 100x50x3 mm s’abonaran d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a GBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, 
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. 

Els elements de suport d’acer galvanitzat per a 2 senyals verticals de 80x40x2 mm s’abonaran d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a GBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 
a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. 

Els pals d’alumini extrusionats per a senyals verticals s’amidaran per metres (m) realment col·locades en obra, 
inclosa la seva fonamentació. 

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre MC per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a GBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons 
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. 

Les bases d’acer galvanitzat per a subjecció al fonament per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment 
col·locades en obra, inclosa la seva fonamentació. 

Les bases d’acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm per a senyals verticals s’abonaran 
d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a GBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a 
subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense 
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament. 

La fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d’alumini s’amidarà per metres cúbics (m3) realment 
col·locades en obra, inclosa la seva fonamentació. 

La fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d’alumini s’abonarà d’acord amb el preu que figura 
al Quadre de Preus corresponent a GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical 
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació 
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada. 
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8.- VARIS 

8.1.1.- Hidrosembra 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8002 del PGI-10. 

Amidament i abonament 

La hidrosembra s’amidarà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats sobre els perfils dels 
Plànols. 

Aquesta unitat d’obra inclou les llavors seleccionades, els adobs i altres materials especificats en aquest Plec, 
els regs, així com totes les operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament i manteniment fins a 
la seva recepció d’acord amb el que indiqui el Contracte d’execució. 

La hidrosembra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a GR720001 
Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el 
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs 
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. 

La millora orgànica de la terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats. 

La millora orgànica de terra vegetal s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, 
inclòs barreja i subministrament de l'adob. 

 

 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU. ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA LV-9311 AL TERME MUNICIPAL DE CAMARASA 43 

 

 

9.- SERVEIS AFECTATS 

9.1.- Elements comuns 

9.1.1.- Pericons 

Definició 

Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de serveis afectats. 

La Cambra de registre és un pericó visitable. 

La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar seran els definits 
pel Projecte. 

Materials 

El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol 
altre previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  

Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 

Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de registre compliran 
amb les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin, així com allò establert a l’Article 
410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent 
en matèria mediambiental, de seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 

El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert en el Real Decret 
1630/1992 (modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten les disposicions per la lliure circulació de 
productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE.  

Els pericons per instal·lacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de control de 400kN tant 
en el seu ús en calçada com en vorera. 

En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instal·lacions elèctriques, la envolvent serà com a 
mínim d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 60085. 

Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió de 12,5 MPa a 28 
dies. 

Execució 

En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin 
així com allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Execució de solera 

El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes com disgregacions o buits a 
la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del formigó es 
comprovarà d’acord amb l’EHE. 

Execució de les parets 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 

Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 

Execució de pericó prefabricat 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 

Execució de pericó in situ 

El pericó ha de ser estable i resistent. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre una solera de formigó. 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. L’acabat de 
l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un cop 
sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
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Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 

Amidament i abonament 

Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 

El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Formació de la solera de formigó 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 

Reglamentació i disposicions oficials  

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Instrucció per a la Recepció de Ciments 

Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  

UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 

UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 

Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial Decret 
842/2002 de 2 d’agost. 

Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 

Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

9.1.2.- Tapes i bastiments 

Definició 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els definits pel Projecte. 

Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 

Materials 

Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades seran de fosa de grafit 
esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 

En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència suficient pel seu ús.  

Execució 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del 
paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat 
i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
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Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 

Amidament i abonament 

La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 

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

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

Reglamentació i disposicions oficials  

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Instrucció per a la Recepció de Ciments 

Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  

UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 

UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 

UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 

Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 

Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

9.1.3.- Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 

Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència de serveis per pas 
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma continua o realitzada per dames.  

L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació, 
replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, estintolament, possibles esgotaments, anivellació 
i evacuació del terreny, amb càrrega sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el 
transport dels productes extrets al depòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les instal·lacions 
existents. 

Classificació de les excavacions 

Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 

Execució 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 

Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici de les obres d’excavació. 

Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les 
zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de 
reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 

Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 

Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte. 

Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 

Presència de serveis existents 

En la zona afectada per serveis existents, els treballs s'executaran amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que 
el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin als 
plànols de serveis afectats del Projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis no identificats, etc) o afectació 
al servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

Amidament i abonament 

L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del 
Projecte.  

No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 

Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per tercers 
seguint les instruccions de la DF. 

En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport a qualsevol distancia de les 
terres a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra podrà permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest fet 
serveix per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. 

Reglamentació i disposicions oficials  

Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes” (PG 3/75) 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

46 PROJECTE CONSTRUCTIU. ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA LV-9311 AL TERME MUNICIPAL DE CAMARASA 

 

Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril 

Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 

Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 

Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

9.1.4.- Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 

Definició 

Demolició d’estructures de qualsevol tipus amb elements d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’estructura de 
formigó armat en presència de serveis afectats, amb càrrega mecànica i manual sobre camió. 

Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els 
estintolaments provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i 
transport fins a una abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També 
inclou les tasques necessàries per tal de protegir els serveis existents. 

Execució 

Seran aplicables les prescripcions de l’Article 301, “Demolicions”, del PGI-10. 

En el programa de treball a elaborar pel Contractista i aprovat pla Direcció d’Obra s’haurà de definir les 
tasques necessàries per a evitar realitzar aquestes tasques amb instal·lacions en servei. 

El fet d’executar les obres pot comprendre l’enderroc o bé l’excavació de materials. La realització dels treballs 
s’efectuarà amb les precaucions adequades i necessàries per a obtenir unes condicions idònies de seguretat. 
D’aquesta manera la Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes així com els 
llocs de magatzematge, fet que evita malmetre les estructures existents. 

En el cas de realitzar enderrocs, excavacions o compactacions, prop d’edificis ocupats, es faran amb cura de 
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar els serveis existents. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar a la Direcció d’Obra. 

Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 

Amidament i abonament 

L’enderroc d’estructures s’abonarà per metres cúbics (m3), es considerarà el volum aparent, realment enderrocat, 
amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l’enderroc i els trets al finalitzar l’enderroc, aprovats 
per la DF. 

Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els estintolaments 
provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i transport fins a una 
abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També inclou les tasques 
necessàries per tal de protegir els serveis existents. 

També inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per 
tercers seguint les instruccions de la DF. 

9.1.5.- Protecció de rases 

Definició 

Subministrament i col·locació de protecció mecànica i/o de senyalització de canalització. 

Materials 

La protecció de la instal·lació elèctrica soterrada complirà les prescripcions recollides en el Reglament de línies d’Alta 
Tensió i el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 

Execució 

Evitar el més possible que estigui oberta la rasa. 

Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 

Cavalcaments: >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 20 mm 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al Projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 

La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

Amidament i abonament 

La protecció de la rasa s’abonarà per metre lineal (m) 

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

- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 

- Col·locació de la banda 

Reglamentació i disposicions oficials  

 Reglament de línies d’Alta Tensió 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- TRI/301/2006, 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

9.2.- Xarxes d’energia elèctrica 

Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

9.2.1.- Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

9.2.2.- Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al Director de l’obra els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser 
reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, 
immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l’obra podrà manar de retirar-los 
pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de 
Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ vist i plau 
del Director de l’obra. 

9.2.3.- Xarxa elèctrica MT i BT 

Cables (conductors) 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123.91 i UNESA 3305 B i 1er 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlour de 
vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 KV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1er complement. 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal de circuit (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, col·locació del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, així com la retirada i l’abonament de les 
bobines corresponents. 

Conduccions de xarxes elèctriques 

S’anomenen conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 

Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de 
fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el qual 
es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i 
no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran 
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subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de 
tallacircuit o dilatacions. 

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 20 cm d’aquesta capa 
anirà una cinta de senyalització. 

Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor 
Modificat. 

Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa, els quals aniran envoltats de 
formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, d’ 1 m sota 
calçada de carrer i d’ 1,20 m rasant de carretera. 

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 

Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblenat, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada o gual també inclou els tubs, el formigó i les 
arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 

Suports de formigó. 

Anomenem suports de formigó als elements fets d’aquest material, amb la capacitat mecànica i l’altura 
necessàries, que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les 
seves conversions. Aquests suports seran homologats per las companyies de serveis.  Les dimensions dels 
clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la formula corresponent en relació a l’altura del 
suport, d’acord amb els detalls dels plànols constructius.   La disposició del suport de formigó en la planta del 
clot vindrà determinada en funció del seu disseny, es adir, per a alineació amb el costat més gran 
perpendicular a la línia; per a angle amb el costat més gran en la bisectriu del mateix i per a final de línia amb 
el costat més gran paral·lel a la línia. Tot seguint la normativa de la companyia propietària.   

Mesurament i abonament.  

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, el fonament, el subministrament i transport, i 
l’hissat i anivellat. 

 

 

9.3.- Xarxes de telecomunicacions 

9.3.1.- Xarxa telefònica i telègrafs 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions 
de la companyia telefònica. 

Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 

- Materials homologats a Telefònica: 

- Tubs de PVC rígid Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (110x1,2), 510.696 
(63x1,2) i 510.700 (40x1,2). I tubs de PE Ø 125. 

- Colzes de PVC rígid Ø 63 mm., especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561) 

- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades. 

Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà 
de quaranta-cinc centímetres (0,45m). 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,60m). 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment 
de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que 
un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un 
màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris 
de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

Col·locació de tubs i rebliment de les canalitzacions telefòniques i de telègrafs. 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de sorra de vuit centímetres (0,08m), i a sobre d’aquesta es 
col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70m). 
Una vegada col·locada aquesta capa, s’abocarà sorra dins fins a cobrir tres centímetres (0,03m); llavors s’hi 
col·locarà la segona capa. 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre la darrera capa 
una protecció de vuit centímetres (0,08m) de sorra. 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra o formigó segons procedeixi. 
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La subjecció mecànica dels tubs de PE la produirà un anell elàstic de material plàstic, premsat sobre la 
superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca. En canvi, la unió dels tubs de PVC es realitzarà 
acoblant l’extrem recte d’un d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base 
de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetre (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent 
(85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030m). 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PE, amb un cilindre de 0,10m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de TELEFONICA. 

A més a més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

 

Arquetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la 
zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 
urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector 
amb la portada general del servei telefònic. 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 
anomenat D, H, F i M. 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PE normalitzats per la companyia telefònica amb elements 
separadors normalment subministrats per la companyia i una protecció de formigó de 150 kg/cm de resistència 
característica (H-150). 

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’ 1m. 

Mesurament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats (ut) totalment 
acabades. 

El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions 
necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, 
han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml) de conducció acabada. Els 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i la col·locació de 
tots els materials, que al ser una obra de la DGTOP, hauràn de ser subministrats pel contractiste. 

El mandrinat de conductors està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 
tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

9.3.2.- Obra mecànica 

Cables de fibra òptica. 

• Característiques de la fibra. 

- Característiques òptiques. 

o Fibra monomodus 

o Atenuació (valor màxim) 

1300nm: 0,4 dB/Km 

1500nm: 0,3 dB/Km 

o Dispersió: <3.5 ps/Km (per a 1.300nm) 

 ps/nm/km (per a 1.500 nm) 

- Característiques físiques. 

o Diàmetre del nucli 10 +/- 1nm 

o Diàmetre del revestiment: 125 nm +/- 3nm 

o Error de concentricitat: nucli/revestiment<1 nm 

o No circularitat del revestiment <2% 

o Diàmetre de protecció primària (nominal): 250 um 

• Característiques del cable. 

(Les especificacions indicades en aquest apartat hauran d’ésser considerades com criteris mínims de qualitat i 
protecció a complir, admetent-se altre tipus de configuracions de cable equivalents). 

- Cobertes PESP-R 

- Protecció secundaria folgada i plàstica d’alta densitat per a les fibres. 

- Element de tracció central metàl·lic (Sirga d’acer 1x19 + 0 protegida amb PE.B.D. negre. 

- Espessor de coberta interior de polietilè (nominal) 1 mm. 

- Armadura d’acer-copolímer corrugat. 

- Nucli òptic omplert de compost antihumitat. 

- Espessor de coberta exterior de polietilè (nominal) 1.5 mm. 

- Marge de temperatura de funcionament sense afectar les característiques de transmissió òptica entre –30ºC i 
70ºC. 

• Estesa de cables de fibra òptica en canalització 
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a)  Instal·lació del cable en canalització 

En aquells trams a on existeixi canalització, la instal·lació del cable s’efectuarà mitjançant cabrestant autònom 
amb recolzament d’un camió - grua. 

Consideracions prèvies. 

S’instal·laran longituds que podran superar 1 km., comprenent per tant vàries secciones de canalització. 

El personal encarregat d’executar l’obra, a part de rebre les instruccions necessàries per a l’organització de 
l’estès de cables, haurà de conèixer les següents dades: 

- Núm. de pericons de registre i ubicació de les mateixes. 

- Núm. del conducte designat.- Longitud de la secció de canalització. 

Prèviament a l’estesa del cable, és necessari realitzar la neteja del conducte. 

 

b)  Estesa del cable. 

Consideracions prèvies. 

La longitud de les bobines de cable de F.O. a instal·lar en canalització, serà aproximadament de 5.200 i de 
4600 metres. Dintre d’una secció d’estesa l’elecció del arqueta on es situï la bobina, vindrà només 
condicionada per les característiques del traçat. 

La bobina es col·locarà junt al arqueta escollit suspesa sobre gats o grua, de manera que pugui girar lliurement 
i de forma que el cable surti per la seva part superior. 

Quant per circumstàncies especials no es poden utilitzar els pericons extrems per ubicar la bobina, l’operació 
d’estesa es realitzarà en dos trams; per això s’escollirà un arqueta intermedi, es realitzarà l’operació, es 
desembolicarà el cable restant sobre el sòl en forma de "vuits" i una vegada acabada aquesta es continuarà 
tenint aquest fins a l’altre extrem tenint cura de que el cable no es vegi sotmès a torsions i no formi "coques". 

Durant l’operació d’estesa, així com en la instal·lació definitiva del cable, aquest no haurà d’ésser sotmès a 
curvatures excessives. 

La tracció del cable haurà de realitzar-se en el sentit de la seva generatriu. Les persones que intervinguin en 
l’operació d’estesa, especialment les situades junt a la bobina, hauran d’observar atentament el cable segons 
surti d’ella, a fi de denunciar qualsevol deteriorament aparentment d’aquest, el qual serà comunicat 
instantàniament al seu cap immediat, qui decidirà si cal continuar o no amb el procés. 

És imprescindible garantir que el cable no sofreix torsions durant l’estesa, pel que s’utilitzarà un nus giratori, 
especialment dissenyat per a les dimensions del subconducte i del cable òptic. 

Mètode d’estesa mitjançant tracció manual distribuïda. 

Degut als constants canvis de direcció que es donen habitualment en les canalitzacions, els mètodes d’estesa 
mecànica no són aconsellables. S’anirà per  tant a un mètode d’estesa manual. 

Per evitar el deteriorament del cable i no sobrepassar les tensions màximes d’estesa aconsellades pel 
fabricant, la instal·lació s’efectuarà distribuint l’esforç de tracció, al llarg del recorregut. Quant la secció a tenir 
sigui molt llarga, per què el cable no sofreixi s’haurà d’extraure en una camera intermèdia, dipositant-lo en el 
sòl en forma de "vuits", per què al prosseguir amb l’entès no es formin coques que puguin danyar les fibres. 

El ritme d’estesa sempre vindrà condicionat pel que estableixi l’operari que tira de la guia. Quant en un pericó, 
l’operari no pugui mantenir el ritme, haurà de donar l’ordre d’aturada al del pericó següent, amb la finalitat de 
recuperar suficient cable per prosseguir l’estesa. Degut a que en el procés anterior és probable que no hi hagi quedat 
justament el cable que es necessita per a la seva instal·lació definitiva, no es procedirà a realitzar aquesta 
simultàniament en totes elles, si no que començarà amb la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, aquest 
haurà d’ésser agafat del pericó anterior (o recollit pel pericó anterior respectivament). D’aquesta forma, es va 
instal·lant el cable en els pericons, començant per la penúltima i acabant en la segona. 

Acabada la instal·lació en el pericó final es procedirà a tallar la bobina de cable de manera que quedin 
emmagatzemats, en forma de rotllo, els 10 ó 12 m. necessaris per a l’operació d’empalmament. 

c)  Terminació del cable en pericons i en Centre de Control. 

La terminació del cable consisteix en subjectar-lo al conducte de la canalització, obturant aquest i en obturar el seus 
extrems. 

Fins que es realitzi l’obturació definitiva, el conducte ha de tenir sempre els extrems tapats per a evitar que 
s’introdueixi per aquest qualsevol element que pogués dificultar les operacions d’estesa del cable. 

Terminació de conducte en pericons. 

Immediatament després d’haver passat el fil guia pel conducte pel que s’estendrà el cable, aquell es clavarà usant 
per a això massilla epoxídica, garantint un ancoratge ferm i estanc.  

L’extrem del conducte ha de quedar a 5 cm. de la paret del pericó. 

En aquells pericons o cameres a on no s’efectuï empalmament, el cable serà protegit amb un tub flexible de PVC, 
subjecte al conducte mitjançant maniguet termorretràctil. 

En les cameres o pericons d’empalmament, la transició conducte/cable, es protegirà amb un maniguet RAYCHEM, 
LTEEC-150, o similar. 

Terminació de cable en pericons. 

Acabada l’operació d’estesa de cable, es procedirà a la seva terminació dintre de la camera o pericó. Com ja s’ha 
comentat, el cable va protegit amb un tub flexible de PVC. 

Les actuacions a realitzar sobre el cable protegit són les següents: 

- En pericó amb canvi de direcció es graparà el cable a la paret mitjançant grapes de fixació de cable en 
fatxada, col·locades cada 50 cm. i mantenint el radi de curvatura mínim especificat pel cable. 

- El cable de fibra òptica s’identificarà amb una etiqueta on vingui inscrit el número de fibres, tipus i estacions 
entre les que discorre. 

Terminació en Centre de Control 

S’instal·larà un repartidor òptic que permeti l’extracció e inserció de les senyals de manera flexible. 

Empalmament de fibres òptiques 

Els empalmaments de les fibres òptiques s’efectuaran cada 1.000 i/o 2.000 m. depenen de les dificultats d’estesa. 

Donades les característiques especials de la fibra òptica i les seves reduïdes dimensions és necessari disposar d’un 
equip especial per a la realització de l’empalmament. La major dificultat es troba en l’enfrontament de les fibres. El 



 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU. ADAPTACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA LV-9311 AL TERME MUNICIPAL DE CAMARASA 51 

 

qual ha de fer-se amb la suficient precisió com per a què les pèrdues siguin mínimes, per això s’hauran 
d’utilitzar màquines d’empalmament que disposin d’un sistema d’alimentació automàtic. 

Per a la realització d’aquest projecte s’utilitzarà un tipus de màquina d’empalmament que realitzi l’alineament 
de les fibres de manera automàtica, be sigui per mètodes geomètrics, be per injecció i detecció local de llum. 
El tipus de màquina d’empalmament a utilitzar ha d’ésser per a fibres mono i multimodus realitzant 
l’empalmament mitjançant fusió per arc elèctric. 

Empalmament de cable òptic 

Per a la realització de l’empalmament del cable òptic és necessari deixar en els punts d’empalmament un 
guany per a poder realitzar aquest adequadament. 

Aquest guany es fixa al menys en 12 metres en cada punt d’empalmament (6 metres en cada extrem). 

L’empalmament es realitzarà, preferiblement, a l’interior d’un vehicle degudament condicionat per a tal fi. 

Les operacions a realitzar per a l’empalmament de les fibres són les següents: 

- Fixar els cables a la base del maniguet, tal i com s’explica en l’apartat de tancament d’empalmaments. 

- Fixar els cables a la safata, mitjançant les peces de subjecció corresponent. 

- Tallar les cintes de poliester i els elements de farcit del cable. 

- Tallar l’element central del cable i fixar-lo al suport corresponent de la safata. 

- Netejar les fibres i els parells metàl·lics de la substància de farcit de cable. 

Una vegada efectuades les operacions anteriors es procedirà l’empalmament de les distintes fibres de que es 
compon el cable, la seqüència a seguir és la següent: 

• Eliminació de la protecció secundària: 

La protecció plàstica de les fibres s’elimina amb un pelafils graduat, que no marqui ni deteriori aquella i 
garanteixi la total integritat de les fibres. 

Es tracta de pelafils COREX, les instruccions de les quals d’ utilització són les següents: 

1.- Obrir la ferramenta 

2.- Ficar la fibra en la ranura del pelafils. Després de tancar la ferramenta, es realitza la graduació del tall, 
amb l’escala numèrica que es troba en la part superior. 

3.- Girar el pelafils, tres o quatre voltes. 

4.- Obrir el pelafils i retirar la protecció de la fibra. 

• Eliminació de la protecció primària: 

La protecció primària es pot eliminar, mitjançant medis mecànics o preferiblement, químics. 

Mecànicament es pot eliminar amb la ferramenta de precisió. La tenalla Micro-Strip permeti el pelat de fibres, 
amb diferents espessors de protecció, gràcies a un joc de ganivet és intercanviables. 

Altre mètode per eliminar la protecció primària es basa, en medis químics. Consisteixen en la utilització de clorur de 
metilè o alguna substància afí, que amolleixi o elimini l’acrilat de les fibres. Després de la immersió d’aquestes durant 
alguns segons, l’acrilat desapareix, o be s’amotlli, essent aleshores suficient fregar la fibra amb una gasa amarat en 
etanol. 

Tall de les fibres òptiques. Comprovació i Neteja 

Aquest apartat és molt important ja que de ell depèn que l’empalmament sigui correcte, és a dir, amb baixa pèrdua. 

El tall ha de ésser perpendicular a l’eix de la fibra i ha d’estar exempt d’irregularitats. 

Per al tall s’ha d’utilitzar un tallador de fibra òptica que garanteixi un angle de tall inferior a 1º. 

Mitjançant un ganivet molt afilada, es fa sobre la cortesa una petita incisió. A continuació es corba la fibra fins a 
aconseguir un cert angle ja optimitzat, d’aquesta manera la tensió que es produeix fa que la fibra es trenqui en el 
punt de la incisió. 

Mesures sobre el cable òptic 

Mètodes de prova per a la recepció del cable en fàbrica 

Inspecció visual 

Mitjançant la inspecció visual, es comprovarà l’aspecte exterior de la bobina i el cable, així com l’existència de les 
marques d’identificació, tant en una com en altre. 

En la placa d’identificació de la bobina han de constar, al menys, les següents dades  

. Nom del fabricant 

. Tipus de cable 

. Longitud del cable 

. Núm. de la comanda 

. Data de fabricació 

. Núm. de sèrie del rodet 

. Mides geomètriques de la coberta 

Per a realitzar les mides geomètriques de la coberta es tallarà una mostra de 30 cm de longitud l’extrem exterior de 
la bobina de cable que es desitgi assajar, de la qual es retiraran, amb molta cura i sense deformar, els diferents 
elements que constituïen la coberta: polietilè exterior, polietilè interior i pantalla d’alumini. 

- Mesures. 

Les mides que s’han efectuar són: 

o Espessor radial del polietilè i alumini. Sobre la mostra seleccionada es mesuraran un micròmetre de 
bola (precisió 0,001 mm) o una lupa mil·limetrada, 3 punts equidistantment separats. Es realitzarà un 
doble amidament en cadascun dels punts, segons diàmetres perpendiculars entre sí, és a dir, girant 
90º la mostra entre cada amidament. 
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o Encavalcament. En les cobertes metàl·liques es mesurarà l’ample de l’encavalcament 
mitjançant d’un calibre peu de rei o regla mil·limetrada. 

o Diàmetre exterior del cable. Sobre la mostra de cable es mesurarà el diàmetre mitjançant 
calibre peu de rei o cinta calibrada per a mesura de diàmetres. 

Els resultats s’expressaran d’acord a les unitats de mesura indicades en les especificacions corresponents. 

o Fluïdesa del compost de farcit en cables. A l’ objecte de comprovar el grau de fluïdesa o 
degoteig del compost antihumitat de farciment del cable, es tallarà una mostra del mateix de 
30 cms. de longitud. Es retiraran 14 cm. de la coberta interior i 7,5 cm. de laminat i envolvents, 
a fi de deixar exposat per a la prova el nucli impregnat, del compost de farcit. Seguidament 
seran retirades les lligadures i separats els conductors. 

Per a realitzar l’assaig, la mostra es suspendrà verticalment amb els conductors cap a baix, en l’interior de una 
estufa de circulació d’aire, escalfant a 70ºC. En la paret inferior de l’estufa es col·locarà una safata neta per a 
observar si es produeix degoteig. 

La mostra estarà en aquestes condicions durant vint-i-quatre hores ininterrompudes, comprovant després 
d’aquest període de temps si s’origina o no goteja del compost de farcit. 

o Resistència a la tracció i allargament a la ruptura del polietilè de coberta. Per a la realització de 
la prova de resistència a la tracció i allargament a la ruptura del polietilè de cobertes, es 
prendrà una mostra que es tallarà, en sentit longitudinal del cable, per mitjà d’un encuny 
especial (segons VDE-472). 

Sobre diversos punts de la zona més estreta de la proveta es mesurarà l’espessor, amb aproximació de 0,001 
mm. registrant-se el valor mig i calculant la secció de la proveta 4 en mm2). 

S’utilitzarà un equip de tracció adequat amb escala fins a 500 N, que permetrà regular la seva velocitat 
uniformement. 

Per a la lectura directa de l‘allargament s’ acoblarà un extensiòmetre de pinces. 

Es col·locarà la mostra en el dinamòmetre de forma que l’eix major de la proveta i l ‘eix horitzontal de les 
mordasses formen un angle de 90º. 

L’assaig es realitzarà amb una velocitat de separació entre mordasses de 250 m/minut. 

En el moment de la ruptura de la proveta es registrarà el valor de la càrrega (en N), així com el de 
l’allargament que vindrà donat per l’extensiòmetre aplicat sobre la zona estreta de la proveta, amb distància 
entre pinces de 25,4 mm. 

La resistència a la tracció, expressat en N/mm2, vindrà donada per la següent expressió: 

 

)mm(en  proveta la de Secció

(ruptura)  N
  )/.(.

2
2 =mmNTR  

 

L’allargament a la ruptura, expressat en %, serà indicat per la lectura directa del extensiòmetre en el 
moment de la ruptura. 

o Resistència a la tracció i allargaments a la ruptura de l‘element central. Per a la realització d’aquesta 
prova es prendrà una mostra de cable, de mig metre de longitud aproximadament. 

Després de retirar cobertes, conductors, fibres i altres elements de farcit i protecció, s’obté la proveta d’assaig, que 
en aquest cas està constituïda per mig metre d’element central del cable. 

S’utilitzarà un equip de tracció adequat, que permeti regular la seva velocitat uniformement. 

Després de col·locar la mostra en les mordasses corresponents (separades 300 m), es realitza l’assaig a una 
velocitat de 5 mm/minut. 

En el moment de la ruptura de l’element central, es registrarà el valor de la càrrega, així com el d’allargament sofert 
(mitjançant amb un dispositiu adequat) i calculat en tant per cent del increment del valor inicial (300 mm). 

La resistència a la tracció, expressada en N/mm2 vindrà donat per: 

)(mmelement  Secció

(ruptura)  N
  )/.(.

2
2 =mmNTR

 

L’allargament a la ruptura (%) serà: 

( )
Lo

100  Lo-L
 = (%)t Allargamen

×′

 

Essent: 

L' = Longitud entre mordasses en l’instant de la rup (mms) 

Lo= Longitud inicial entre mordasses (300 mm) 

o Determinació de la densitat del polietilè de cobertes. 

La determinació de la densitat del polietilè de cobertes del cable es realitza introduint una mostra de polietilè de pes 
conegut, en un recipient que contingui un líquid de densitat també coneguda, com oli de parafina. Observant 
l’increment de volum experimentat pel líquid en el recipient, podem deduir la densitat del polietilè per aplicació directa 
de la fórmula: 

Pes = Volum x densitat. 

Podrà utilitzar-se un mètode alternatiu, consisteix en obtenir el punt de fusió d’una mostra de polietilè, el qual ens 
indicaria qualitativament si aquesta és d’alta o baixa densitat. 

Es recomana que la prova química es realitzi a temperatura de 20 +/- 1ºC. Els resultats s’expressaran en g/c.c. a 
20ºC. 

o Abrasió de la coberta. Aquesta prova permetrà comprovar el comportament de la coberta del cable a 
l’abrasió. 

Es comprovarà que la coberta del cable no ha sofert esquerdes, fissures, deformacions, etc. 

La prova es realitzarà en condicions ambientals de pressió i temperatura. 

o Prova d’estanquitat. Aquesta prova permeti comprovar l’estanquitat del cable. 
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Després de preparar una mostra de 3 metres de cable, a temperatura ambient, es tanqui hermèticament un 
dels extrems, a continuació s’aplica aigua a una pressió hidrostàtica d’una columna d’1 metre durant 1hora. 

Si al cap d’aquest temps no hi ha fluid d’aigua per l’extrem obert, el cable es considerarà estanc. 

El mètode es prova, es descriu detalladament en la normativa Internacional Electrotechnical Commission 
(IEC), Subcomissió 05/1 46E,XXF5. 

o Resistència a la tracció. Aquesta prova permeti observar la variació de la atenuació de les 
fibres que conformen el cable òptic, en funció de la tracció a la que aquest és sotmès. 

Aquest mètode serà no destructiu, i s’aplicarà en condicions ambientals, tant de pressió com de temperatura. 

La prova serà realitzada sobre una longitud de cable d’aproximadament, 40 metres, extreta de la bobina i 
sense tallar. 

Es sotmetrà aquesta longitud a la màxima tensió de tir especificat i es mesurarà l’atenuació d’una fibra a 1300 
mm. L’increment no ha d’ésser superior a 0,1 Db/km., respecte a l’atenuació existent en absència de tensió. 

El temps d’aplicació de la tensió de tir no ha d’ésser inferior a 10 minuts. 

El mètode de prova es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXE11. 

o Curvatura. Aquesta prova permet avaluar el comportament del cable davant les curvatures. 

Aquest mètode no serà destructiu. La prova es portarà a lloc en condicions normals de pressió i temperatura. 

Es bobinarà el cable, sense tallar de la bobina sobre un mandril de radi 10 vegades el diàmetre d’aquest. 

El número de voltes del cable sobre el mandril serà de 10. 

A continuació se desbobinarà el cable del mandril, i es rebobinarà de nou, en bobina d’origen. Aquestes 
operacions  es repetiran deu vegades mes. 

Després el primer bobinat (quant el cable estigui en el mandril) es mesurarà l’atenuació d’una fibra a la 
longitud d’ona de 1300 mm., no havent de produir-se un increment superior 0,1 Db, sobre el valor original. 

Un cop finalitzada la prova, (després del dècim bobinat), es mesurarà l’atenuació de la mateixa fibra abans 
mesurada, no havent de produir-se un increment superior a 0,1 Db. Es realitzarà, així mateix, una inspecció 
visual sobre la coberta del cable, a l’objecte de comprovar que durant la prova, no s’han produït en aquesta 
deformacions, fissures, etc. 

o Esclafament. Aquesta prova permet determinar la resistència del cable davant esclafaments. 

Aquest mètode serà no destructiu; la prova ha de realitzar-se en condicions normals de pressió i temperatura. 

La prova serà realitzada sobre una longitud de cable de 100 mm, sense tallar de la bobina sota prova. 

Dita longitud de cable es col·locarà entre dos plaques d’acer amb les vores arrodonides, de manera que no 
sigui possible el desplaçament lateral. La càrrega serà aplicada gradualment, sense canvis bruscos. 

Si la càrrega s’aplica en intervals, aquestos no excediran de la relació d’1,5. 

L’esclafament que ha de suportar serà de 600 kg en 100 mm (6 kg/mm). Es mesurarà al menys una de les 
fibres del cable sense que l’increment en la seva atenuació superi en 0,1 Db al valor original (a 1300 mm) 

o Cicles tèrmics. Aquesta temperatura permet conèixer el comportament del cable amb les variacions 
de temperatura. 

Aquest mètode no serà destructiu, realitzant-se la prova sobre una bobina completa. 

La bobina de cable s’introduirà en un camera climàtica, on s’aplicaran temperatures que oscil·len entre -30ºC i 
+70ºC. 

Es realitzaran els cicles tèrmics complets que agafen tot el rang de temperatures. El temps de permanència en les 
temperatures extremes serà de vuit hores, mentre que la velocitat de variació màxima es fixa en 0,5 ºC/minut. 

Es mesurarà l’atenuació de cadascuna de les fibres en cada cicle de temperatura no havent de produir-se increment 
superior a 0,1 Db a la longitud d’ona de 1300 mm. durant totes les fases dels cicles i al final d’ells. 

El mètode es descriu en la normativa IEC, Subcomissió 46E,XXF1. 

o Resistència a l’impacte. Aquesta prova permet comprovar la resistència del cable òptic a l‘impacte. 

Aquest mètode no serà destructiu, realitzant-se la prova en condicions ambientals de pressió i temperatura. 

La prova es realitzarà sobre una longitud de cable de 10 cm., sense tallar de la bobina, extreta d’aquesta. 

La mostra de cable es col·locarà sobre una base plana d’acer, sobre la mostra es col·locarà una superfície de 100 
mm. de radi de curvatura, sobre la que es deixarà caure un pes de 9,2 Kg col·locat a 5,4 cm. d’altura. El número 
d’impactes serà de 10, distribuïts uniformement sobre la mostra. 

Finalitzada la prova es mesurarà l’atenuació de cadascuna de les fibres no havent de produir-se increments 
superiors a 0,1 Db a la longitud d’ onda de 1300 mm. Es comprovarà que la coberta no haguí sofert deformacions, 
fissures, etc. 

o Torsió. Aquesta prova determinarà el comportament del cable als efectes de torsió. Aquest mètode 
serà no destructiu.  

La prova serà realitzada sobre una mostra de cable de 4 m. de longitud, extreta de la bobina i sense tallar. Amb els 
extrems, fixos, es realitzaran torsions de +/-360o essent el número de cicles a realitzar 10.  

Una vegada completats els cicles es mesurarà l’atenuació en cadascuna de les fibres no havent de produir-se 
increments superiors de 0,1 Db, a la longitud d’ona de 1300 mm. Així mateix, es comprovarà que la coberta del cable 
no ha sofert  deformacions, fissures, etc.  

La prova serà realitzada en condicions ambientals de pressió i temperatura.  

- Mesures sobre les fibres òptiques.  

o Mesura del diàmetre del camp modal. Aquest paràmetre, funció de la longitud d’ona, defineix la mida 
del diàmetre de propagació en la manera fonamental en la fibra òptica.  

Existeixen varis procediments per a la determinació del diàmetre del camp model ("Modus field diámeter", MFD) 
camp cercà, camp llunyà, camp llunyà amb obertura variable i el mètode de desplaçament transversal ("offset"). 
Aquest últim es el que sembla utilitzar-se amb major assiduïtat, si bé qualsevol d’ells pot considerar-se vàlid a 
efectes de viabilitat de mesura.  

El mètode de desplaçament transversal es basa en la mesura de la potència transmesa a través d’un empalmament 
no alineat. D’aquesta manera, s’obté la potència transmesa en la funció de la longitud d’ona utilitzada i el 
desplaçament transversal existent.  
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En definitiva, el diàmetre del camp modal resulta ésser el doble del desplaçament transversal per al qual la 
potència transmesa es redueix a 1/e del valor màxim, segons la definició establerta per el CCITT en  la seva 
recomanació G652.  

Donat que aquest és un paràmetre característic de la fibra i en el que no influïen el cablejat, s’adjuntarà 
certificat d’origen.  

o Diàmetre del revestiment de la fibra. Determinació de la no circularitat.  

Existeixen bàsicament, dos mètodes per a l’amidament del diàmetre del revestiment; mitjançant un microscopi 
adequat o mitjançant un micròmetre. Donat que és necessari determinar la no-circularitat el revestiment, haurà 
de realitzar la mesura al llarg dels dos eixos com a mínim; per el que sembla  més aconsellable utilitzar per a 
això un microscopi amb la suficient precisió. 

El diàmetre mig del revestiment es defineix com la mesura aritmètica de les longituds dels dos segments 
rectilinis; Dmax, el més llarg que passi pel centre del revestiment i uneixi dels dos punts de la superfície del 
revestiment i un Dmin, el mes curt, que passi per el centre del revestiment, unint els dos punts exteriors de la 
superfície del mateix. 

És a dir. 

2

DMIN + DMAX
 = Dr

 

Essent: 

Dr = Diàmetre mig del revestiment 

DMAX = Diàmetre màxim del revestiment 

DMIN = Diàmetre mínim del revestiment 

La no circularitat del revestiment ve determinada per la següent expressió: 

2

DMIN + DMAX
 = Ncr

 

Essent: 

Ncr = No circularitat del revestiment 

DMAX = Diàmetre màxim del revestiment 

DMIN = Diàmetre mínim del revestiment 

Dr = Diàmetre mig del revestiment 

Aquesta mesura podria no realitzar-se de la manera abans exposada si no es disposa d’un equip que faciliti 
automàticament els paràmetres geomètrics de la fibra, mitjançant l’anàlisi del perfil d’índex de la mateixa. 

o Perfil de l’índex de refracció. Es defineix com la distribució de l’índex de refracció al llarg d’una 
línia recta que passa pel centre del nucli. 

Actualment existeixen en el mercat equips de mesura que, juntament a l’obtenció del perfil de l‘índex, 
proporcionen els càlculs i gràfics dels restants paràmetres òptics i geomètrics. 

Entre els distints mètodes de prova per a la determinació del perfil de l’índex de refracció els més utilitzats son: 

. Microscòpia d’interferència axial 

. Potència refractada en camp proper 

S’adjuntarà certificat d’origen d’aquest paràmetre. 

o Concentricitat revestiment - recobriment primari. Es defineix per:  

Dr

X
 = rpCr −

 

Essent: 

Cr-rp = Error de concentricitat nucli - revestiment 

X = Distància entre el centre del nucli i el centre del revestiment 

Dr = Diàmetre del revestiment 

Totes les mesures anteriors poden efectuar-se còmodament mitjançant un microscopi de la precisió adequada. 

Donat que la fàbrica cablejadora rep la fibra en protecció primària, s’adjuntarà certificat d’origen d’aquestes mesures. 

o Mesures sobre protecció secundària 

Sobre la protecció secundària de la fibra, una vegada retirada aquesta, es realitzaran les següents mesures: 

Mesures dimensionals: 

. Diàmetre exterior 

. Diàmetre interior 

. Error de circularitat 

o Resistència a la tracció de les fibres òptiques amb recobriment primari. S’agafarà una mostra de 
cable d’aproximadament, 1 metre de longitud, de la que s’extraurà la fibra que es desitgi assajar. 
Després de retirar el recobriment primari, es col·locarà la proveta d’assaig en les mordasses del 
tensiòmetre utilitzat. Aquest ha d’ésser un equip amb regulació de velocitat uniforme, que asseguri la 
precisió de la mesura. 

La velocitat de separació de les mordasses ha d’ésser de 50 mm/minut, encara, si no hi ha dubtes, pot efectuar-se la 
prova a velocitats majors (Fins a 500 mm/minut). 

o Longitud d’ona de tall. Es defineix aquest paràmetre, amb la longitud d’ona per sobre de la qual 
l’atenuació del modus de segon ordre excedeix d’un determinat valor. 

El valor d’aquest paràmetre depèn, lògicament, de la longitud de fibra sota prova i de la curvatura d’aquesta. 
Normalment s’utilitzen longituds de fibra de 2 metres, amb una curvatura de 28 cm de diàmetre. 

La mesura de la longitud d’ona de tall es realitza en dues fases: en la primera fase, la fibra sota prova (2 metres) es 
sotmesa a un bucle de 28 cm i altre de 60 mm. En la segona fase només es deixa el bucle de 28 cm En dues fases, 
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es mesura la potència, en funció de la longitud d’ona, a la sortida. La diferència d’atenuacions en els dos 
casos, proporciona l’espectre típic d’aquesta mesura. 

El valor de la longitud d’ona de tall, Fc, correspon al valor en el qual l’atenuació augmenta 0,1 Db respecte a la 
línia base de resposta a altes longituds d’ona. 

S’adjuntarà certificat d’origen d’aquesta mesura. 

o Dispersió cromàtica. Aquest paràmetre indica la dispersió que experimenta la senyal òptica 
que es propaga per la fibra, en funció de les característiques de transmissió d’aquesta i 
l’amplada espectral de la font. Es tracta d’un fenomen que limita la capacitat de transport 
d’informacions per la fibra. 

La majoria dels mètodes de mesura de la dispersió es basen en l’obtenció del retard de grup, i la seva 
posterior diferenciació. Entre aquestos es pot mencionar: 

. Mesura directa del retard de grup. 

. Mesura de fase. 

. Tècniques interferomètriques. 

La mesura de la dispersió cromàtica s’expressarà en valor punta segons/quilòmetre manòmetre.  

S’adjuntarà certificat d’origen a mida. 

o Atenuació espectral de les fibres. Aquesta mesura es realitzarà per a conèixer, exactament, 
l’atenuació de les fibres en el espectre òptic considerat (100-160mm). 

El mètode utilitzat serà el de la fibra tallada, que es, sens dubte, el que ofereix una major precisió en els 
resultats. 

La font de llum utilitzada en aquest mètode, permet generar llum blanca, abans d’injectar-la en la fibra, se les 
fa passar per un monocromador (que selecciona la longitud d’ona) i per una modulador mecànic de baixa 
velocitat. Aquesta modulació mecànica té per objecte eliminar l‘efecte de la llum ambiental en el fotodetector, 
per a això la senyal elèctrica proporcionada pel fotodetector ha de sincronitzar-se amb el modulador mitjançant 
un amplificador enganxat en fase. 

Mentre s’efectua la mesura, es situa adequadament la fibra amb un microposicionador, optimitzant la injecció 
de la llum en la fibra. 

En l’altre extrem, la senyal òptica s’introdueix en un fotodetector adequat a la sortida elèctrica  ha d’entrar a 
l’amplificador enganxat en fase amb el modulador. 

Lògicament, per a la realització de la mesura, s’ha de preparar adequadament (neteja, tall, etc.) els extrems de 
la fibra sota prova. Es mesura la potència òptica rebuda a les diferents longituds d’ones seleccionades pel 
monocromador. Registrats aquests valors, es tallarà la fibra a la distància d’1m. aproximadament, del punt de 
inserció de la senyal i es repeteixen les mesures anteriors. 

Finalment l’atenuació ve donada per l’expressió: 








=
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Durant l’execució dels empalmaments de línia, es mesuraran aquests, així com les bobines implicades en els 
mateixos, mitjançant tècniques reflectomètriques, a l’objecte de verificar que la tècnica d’empalmament garanteixi 
baixos valors d’atenuació. 

Aquesta mesura s’efectuarà bidireccionalment, donada la diversitat que pot existir entre els índexs de retrodispersió 
de les fibres a empalmar. 

El mètode de mesura que es proposa per a la comprovació dels empalmaments consisteix en la realització de les 
mesures reflectomètriques sobre trams de línia empalmada. 

Les mesures es realitzaran bidireccionalment sobre totes les fibres del cable, espuntant-se les pèrdues de cada 
empalmament en els dos sentits de mesura i traient la mesura. 

Posteriorment s’ efectuarà l’empalmament corresponent al punt d’inserció de dades i es mesurarà també 
bidireccionalment. 

Els límits d’atenuació per empalmament fixats en la línia són els següents: 

Atenuació d’un empalmament (valor mesurat dels resultats obtinguts en cada sentit de mesura):<0,25 Db. 

Atenuació mitjana de tots els empalmaments existents en una mateixa fibra òptica en una secció de repetició:<0,1 
Db. 

Lògicament, totes les mesures s’efectuaran a la longitud d’ona d’utilització (=1300 mm per al vídeo i per a les dades). 

S’utilitzarà el reflectómetre òptic apte per a fibra monomodus i el seu marge dinàmic ha d’ésser tal que garanteixi, 
amb el mètode de mesura que es proposa, una precisió en la mesura menor de 0,1 Db. 

Els connectors instal·lats sobre el cable (repartidors òptics) es mesuren, així mateix, mitjançant tècniques 
reflectomètriques, utilitzant per a això, una bobina de fibra d’entrada, de longitud suficient (500 a 1000 m), per què la 
mesura no quedi emmascarada pel pols d’entrada a la fibra. 

 

De totes les mesures reflectomètriques comentades en aquest apartat, s’obtindrà una gràfica, en la que a més de la 
corba corresponent, es recolliran els paràmetres tècnics més rellevants amb els que s’ha efectuat la mesura: longitud 
d’ona utilitzada, ample de pols i valor de l’índex de refracció considerat. Així mateix, vindran impresos els resultats 
obtinguts en la mesura i el mètode de càlcul utilitzat per l’equip, si és que és seleccionable, així com les escales i els 
indicadors de distància del gràfic. El gràfic s’obtindrà mitjançant impressora o traçador, podent ésser independent o 
incorporat al propi reflectòmetre. 

- Mesures finals sobre el cable òptic 

Les mesures finals s’efectuaran entre seccions de regeneració. 

Es mesurarà l’atenuació de totes les fibres, mitjançant una parella emissor-receptor de potència òptica, a la longitud 
d’ona 1300 mm, utilitzant el mètode d’inserció. 

A continuació s’adjunta una breu explicació dels mètodes de mesura proposats. 

o Mètode d’inserció.  

Encara menys exacte que el mètode de tall, presenta la gran avantatja de que no és destructiu (en el mètode de tall 
és precís tallar un tros de fibra en l’extrem proper a la font). En aquest cas, prèviament s’ajusta el nivell de referència 
mitjançant un connector de precisió i un rabet de fibra. L’ atenuació de la fibra ve donada per la següent expressió: 
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Essent Po la potència mitjana en l’ extrem llunyà i Pl la potència que emet la font; L és la longitud del cable en 
Km. 

Igual que en el cas anterior, si l’equip de mesura proporciona els valors directament en Dbms (que és el més 
usual), el valor de l’atenuació queda: 

( ) ( )Db/Km Po-PL  
L
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La limitació que aquest mètode respecte a la tècnica de talls és la incertitud sobre les pèrdues exactes que 
introdueix el connector a la tècnica d’acoblament que s’utilitza per a connectar les cuetes de fibra i els extrems 
del cable sota mesura. 

o Mètode reflectomètric.  

Es tracta d’un mètode en el domini del temps, que serveix, tant per a localitzar defectes en el cable, com per a 
obtenir valors d’atenuació, de la fibra, i les pèrdues a empalmaments i connectors. 

Mitjançant aquestes mesures s’obté una distribució longitudinal de les pèrdues de cada fibra, podent delectar-
se totes aquelles faltes o empalmaments de baixa qualitat que existeixin al llarg de la mateixa. 

Aquest tipus de mesures es basa en la retrodispersió que experimenta la llum al propagar-se a través d’una 
fibra òptica. 

Quant la llum arriba a un punt a on existeix un canvi brusc de l’índex de refracció, s’origina també el que es 
denomina "reflexió Fresnel". 

L’anàlisi d’aquest dos tipus de reflexió permet avaluar els principals paràmetres de transmissió d’una fibra 
òptica. 

Aquestes mesures, per tant, es realitzen accedint a un extrem del cable. 

Un diode làser injecta a la fibra un pols molt estret i de gran potència. Part de l’energia que s’escampa en cada 
punt de la fibra torna a l’extrem d’injecció. Mitjançant un acoblador òptic bidireccional, aquesta senyal 
retrodispersada es conduïda fins a un fotodetector d’abalança (APD). 

L’anàlisi d’aquesta senyal permet obtenir la caracterització de la fibra sota mesura. 

Quant major és la potència dels pols que injecten en la fibra, majors distàncies podran ésser analitzades per 
aquest mètode. 

L’amplada dels pols condiciona la resolució de la mesura (en distància). Quant més estrets siguin aquestos, 
major resolució tindrà la mesura. Normalment, tots els reflectòmetres òptics porten incorporat un selector 
d’amplada d’impulsos, podent-se seleccionar en cada mesura polsos de major resolució (estrets) o de major 
potència (més amples). També és necessària la realització d’una premediació per a eliminar el soroll i 
aconseguir una traça mes nítida en pantalla. 

Mesurament i abonament de les obres.  

Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades.  

El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries per 
al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.  

Les conduccions es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció acabada.  

Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació de 
tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyes. 

La neteja i mandrinat dels conductes es comptabilitza com unitats independents per a cada servei i així queda 
reflectit als pressupostos. 

9.4.- Encreuament i paral· lelisme entre xarxes de serveis. 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.  

A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de 
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen 
per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.  

Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o normatives però també 
segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o que es declarin com a tal durant el termini de 
les obres d'aquest projecte. 

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per 
l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments 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. 
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10.- SEGURETAT I SALUT 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 
“Estudi de Seguretat i Salut 

 

Lleida, juliol de 2016 

L’Enginyer Autor del Projecte 

 

 

Daniel Cuit Campayo 

Enginyer de Camins, Canals, i Ports 
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