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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les
que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i dependents.
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per
les Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document.

1.1 CONDICIONS GENERALS
1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE
El projecte consta dels següents documents:
Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions
Document núm. 4: Pressupost
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són:
Memòria
Plànols
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques
Particulars)
Mesuraments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost total
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els
estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de
l’Administració.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració,
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels
materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit
en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les
Condicions Tècniques Generals.
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El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i
en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.
1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades
següents:
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs
i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que
estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant
LCAP).
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la
direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització
immediata.
h) El PROMOTOR, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista,
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l’obra.
i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i
9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el
personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a
oficina.
1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives
Generals.
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius,
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la
Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i
Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o
indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.
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1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula
12 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient,
per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que
es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.
1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.
 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.
 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.
 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats
 despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra
 el contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres,
del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat 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.
 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats
1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.
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1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació,
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris
per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.
1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP.
1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i
aprovat per la direcció facultativa.
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau,
serà abonada pel PROMOTOR.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la
direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al
programa esmentat més amunt.
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge
del que s’especifica al segon paràgraf.
1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura
marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.
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L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.
1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent
en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de
silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
1.1.13 OBRA DEFECTUOSA
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions,
la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu
que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar
aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui
motiu de pròrroga en cas d’execució.
1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat
a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar.
1.1.16 MATERIALS
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives
Generals, caldrà observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra.
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Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que
es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà
l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un
nou preu unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com
a la qualitat.
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de
l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats
de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.
1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri
de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà
l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació
del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.
1.1.18 ABOCADORS
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del
contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta
en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita
operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la
inclou.
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Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria
de medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la
direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels
materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda,
no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense
l’autorització expressa del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del
material extret.
1.1.19 EXPLOSIUS
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direcció d’obra.
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i
d’execució de voladures.
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos,
encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels
damnatges causats.
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta
visibilitat.
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.
1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de
Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el
Plec de Condiciions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte.
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Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat
tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus
del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre
el terreny abans d’iniciar-se les obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus,
o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres
i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats
per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i
risc de qualsevol tipus.
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o
s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.
1.1.21 COL·LOCACIÓ DE SERVEIS
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai
parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT
(DSPD) i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys,
d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP).
1.1.22 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats,
es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En
cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus
unitaris, com en l’apartat anterior.
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1.1.23 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció
de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els
treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap
moment, objecte de reclamació.
1.1.24 DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi,
o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal
modificar.
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de
preus núm. 1.
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal
no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.
1.1.25 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
 Neteja final de les obres.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions,
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i,
en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.
 Recepció de les obres.
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat
de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser
rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el contractista
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que
permetin al PROMOTOR elaborar el plànol definitiu de l’obra.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i
pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus
d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les
proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en
aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent
elèctric a l’obra.
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En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
 Termini de garantia.
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció,
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament
aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3
originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut
a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
1.1.26 CONSERVACIÓ DE LES OBRES
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec
de Clàusules Administratives Generals.
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.
1.1.27 LIQUIDACIÓ
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar
al contractista la liquidació corresponent.
1.1.28 PREUS UNITARIS
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments
per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals,
els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en
contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció,
etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent
unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al
quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.
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Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat,
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport,
nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han
fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment,
es consideren inclosos al preu unitari corresponent.
És a dir, es tracta sempre d’unitats complertes i executables tot i no estar expressament descompost,
definit o relacionat en els preus
1.1.29 PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres
de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats
els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a
partir dels preus unitaris de la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament
l’import de les factures.
1.1.30 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la
unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del
contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del
contracte.
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la
normativa relacionada a l’apartat 1.1.32
1.1.31 REVISIÓ DE PREUS
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà
procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des
de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.
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1.1.32 DISPOSICIONS APLICABLES
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les
disposicions següents:
 Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i
tota la legislació complementària.
 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.



Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per
Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.
 RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que
estableix la LCAP.
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.
 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11
de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la
resta de les Normes UNE vigents.
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
 Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02).
 Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
 Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre
desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986.
 Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE
núm 182, de 30 de juliol de 1988).
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada).
 Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus
industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.
 Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de residus.
 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
 Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
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 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de
1987.
 Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en
matèria de residus industrials.
 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats.
DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.
 Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició
al dret intern.
 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
 O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y
drenajes”.
 Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”.
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE
FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions.
 Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de
1998.

 OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers
(BOE, de 6 de març)
 Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre
Ministerial de 9 d’abril de 1964.
 Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre).
 OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000)


“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig
de 1989.



OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó.

 OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4)
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
 Instrucción para la recepción de cementos RC-03
 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY 85).
 MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
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 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació
Tècnica de Derivats del Ciment.
 Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E
 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
 Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986).
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol
de 1974).
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.
 Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la calitat de l‘agua
per al consum humà
 Norma NBI-CPI/91
 Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de la
NBI-CPI/91”
 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 (
B.O.E. 12/11/82).
 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost.
 Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, i
aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost.
 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
 Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient.



Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
 Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985

de 18 de

desembre.
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12
de maig de 1954).

 Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre.
 Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril.
 Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989.
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 Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat).
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del
Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974.
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de
1973.
 Codi de circulació vigent.
 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de
seguretat.
 OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les carreters en
referència als materials
 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.
 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE
SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de
Seguridad Minera”
 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de
explosivos”.

 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC
2005, de 30.1.1995)
 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions
dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
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1.2 CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
Condicions generals
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés
executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present
plec:
MOVIMENTS DE TERRES
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
ACABATS
La primera part del present plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia
d’esplanada a partir d’un pedraplé.
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que
s’implantarà per damunt de la plataforma preparada. S’instal.larà la xarxa de desguàs del rec Fondo, així
com la connexió amb altres xarxes de plujanes existents.
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de rebliment tant del trasdós com de la nova
infrastructura de serveis amb l’objecte d’assolir la mateixa cota de l’aparcament adjacent al rec.
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de
cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals.
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l’articulat,
tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació.
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta
manera a la següent especificació:

1. Moviments de terres
1.a Esbrossada i replanteig general
1.b Excavació i càrrega
1.c Col.locació d’escullera
1.d Rebliment

2. Infraestructura de serveis
2.a Construcció d’estructures “in situ”
2.b Instal.lació dels marcs de formigó
2.c Instal.lació i connexió amb xarxa pluvial existent

3. Acabats
3.a Acabats
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Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions
contenen el següent articulat:
1.2.1 MOVIMENTS DE TERRES.
1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres,
que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així
com de qualsevol altre punt de referència.
L’esbrossada del terreny consisteix en les tasques d’extreure i retirar, de la llera, el gruix de materials
inapropiats per al recolzament de la base d’escullera.
La seva execució inclou les operacions següents:



excavació dels materials inapropiats del fons de la llera
retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.
Les operacions d’excavació del fons de la llera i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb
mitjans mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatge a les estructures, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la
qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva
situació o aprovat el seu desplaçament.
L’excavació del fons de la llera es farà de manera simultània a la col.locació de l’escullera, iniciant-se
aigües amunt, per tal de permetre el trànsit de la maquinària, segons criteri de la D.O.
Mesurament i abonament
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.
Les terres vegetals i altres terres no apropiades procedents del fons de la llera, es transportaran a
l’abocador. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de neteja i esbrossada del terreny del
quadre de preus del projecte. Aquesta unitat es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. Inclou
el cànon d’abocament.
Replanteig general de les obres
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar
cada cinc metres del marge esquerre del talús estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels
moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i
d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament
amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.
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1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de
desmunt.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
l’esplanada refinada, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.
Mesurament i abonament
3

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m ) realment excavats, mesurats per diferència entre els
perfils, presos abans i després dels treballs.
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com
es trobi on s’hagi d’excavar.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a
qualsevol tipus de terreny.
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells
freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar
les cotes de les voreres més pròximes.
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, l’acopi, el transport a qualsevol distància, i
l’abocament. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de
distància de transport.
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent.
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades,
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament
la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors.
1.2.1.3. Reblerts
1.2.1.3.1 Pedraplè
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca.
El material consistirà en escullera de 500kg de pes, i s’abocarà a manera de plataforma de 1m de gruix
per sobre del fons d’excavació.
L’abocament es farà de manera simultània a l’excavació del fons de la llera, per tal que la maquinària
pugui accedir atès que el nivell freàtic alt i el material infrajacent poden provocar fangueig. Els treballs de
col.locació i enrasament de l’escullera estaran inclosos al preu unitari de subministrament i col.locació
d’escullera.
La rasant de l’escullera es mesurarà amb exactitud per tal que es deixi la superfície preparada amb el
pendent longitudinal del 1,47%, per tal de sobreposar-hi directament la infrastructura de desguàs.
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Mesurament i abonament
El pedraplé es mesurarà i abonarà per tones (t) realment executades i compactades al seu perfil definitiu,
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin
necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.
Plànols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.2.1.3.2 Terraplè
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de
condicions mínimes d’acceptació dels terraplens.
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant
esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.
Les tongades seran de gruix uniforme entre 25 i 50 cm, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a
escarificar-la per a deixar-la orejar.
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri
que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la
direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant
(geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra.
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactació.
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats
per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es
classifiquen segons el quadre següent:
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el
coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.
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SÒLS INADEQUATS

SÒLS TOLERABLES

SÒLS ADEQUATS

SÒLS
SELECCIONATS

No compleixen les
condicions dels sòls
tolerables

Menys del 25% en pes
de pedres de mida
>15 cm

Sense pedres de mida
>10 cm

Sense pedres de mida
>8 cm

Neteja del 35% en pes
de partícules de mida
< 0,80 UNE

Menys del 25% en pes
de partícules de mida
0,80 UNE

LL < 40

LL < 30

LL < 40
o
LL < 65
i
IP > 0,6 LL-g

i
IP < 10

Densitat proctor
> 1,450 kg/dm

2

CBR > 3

Contingut de matèria
orgànica < 2%

Densitat proctor
> 1,750 kg/dm

2

CBR > 5

CBR > 10

Sòl inflable < 2%

Sòls no inflables

Contingut de matèria
orgànica < 1%

Sense
orgànica

matèria

el que fa a les densitats, s’exigeix una densitat per a la zona de coronament del 100% de l’Assaig Próctor
Normal.
Mesurament i abonament
El terraplé i piconat per a coronació amb material adequat, seleccionat i cribat de la pròpia excavació, es
mesurarà i abonarà per tones (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin
necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.
Plànols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.2.1.3.3 Pous de graves
Consisteix en la definició d’un drenatge vertical que pugui evacuar les aigües plujanes que caiguin per
damunt de la nova superfície definida.
El material consistirà en graves de mida 40/60mm, col.locada amb mitjans mecànics i revestit amb
geotèxtil.
El geotèxtil de poliester es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de
poliester. Les característiques d’aquest geotèxtil seran:



inalterable als raigs UV
2
pes per unitat de superfície : p = 150 g/m
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: f1  13 KN/m

L’abocament de la grava es farà una vegada fet el terraplé al marge esquerre de la nova obra de fàbrica,
i després d’haver-hi fet una rasa que s’envoltarà amb el geotèxtil. Els treballs de col.locació de la grava
estaran inclosos al preu unitari de subministrament i col.locació de grava.
Mesurament i abonament
Mentre la grava es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3), el geotèxtil es mesurarà i abonarà per
metre quadrat (m2) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre
perfils, presos abans i després dels treballs.
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin
necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.
Plànols
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.2.1.4. Excavació i rebliment de rases
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases
definides al projecte per a l’execució de la xarxa annexa de desguàs: tubs dren, tubs de PVC i PEAD,
pous de graves, pericons i pus de registre.
Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de
tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de
preus núm. 1 del projecte.
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de
les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible,
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums
3
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m )
excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.
El preu corresponent inclou l’excavació, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport
(en el cas de l’excavació fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees afectades),
manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja
i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau.
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, 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 al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els
serveis tècnics municipals.
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat0). El
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades,
sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran
els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre
de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots
els elements necessaris per a facilitar-lo.
Condicions mínimes d’acceptació
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran
de ser sòls adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa.
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.

1.2.1.5 Enderrocs
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).
Execució de les obres
La seva execució inclou les operacions següents:




Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses
Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En
el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les
aigües, si fos necessari, mitjançant bombament
retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc d’utilització o
aplec definitiu

Execució de les obres
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions
de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar
intactes, així com els llocs d’amàs.
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a
abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials,
canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució.
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que
els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració.
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb
els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.
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1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que
s’implanten de forma coordinada al fons en l’espai del curs que es vol endegar.

1.2.2.1 Infrastructura de plujanes
1.2.2.1.1. Obres de fàbrica “in situ”.
Per tal de poder corregir la corbatura del rec degut al seu traçat sinusoïdal, es construiran “in situ”,
sendes obres de fàbrica consistents en estructures de formigó armat, que s’adaptaran als marcs de
formigó.
Les obres prèvies consistiran en l’encofrat amb el muntatge i apuntament amb tauler de fusta de post
encabellada de 15cm d’amplada per post, d’una cara vista de mur de contenció de base rectilínia
encofrat a dos cares i d’una alçària d’uns 3m, inclonet passatubs i matavius en cas necessari.
Seguidament es col.locarà l’acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic aproximat de 500 N/mm2,
per a l’armadura d’estructures, inclós la neteja de les armadures, neteja del fons de l’encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric.
Finalment, s’abocarà formigó estructural HA-25/B10/IIa, de consistència tova i grandària màxima d’àrids
de 10mm.
Mesurament i abonament
El mesurament de la unitat d’obra es farà per m3 de formigó abocat, m2 d’encofrat instal.lat, i kg d’acer.
Aquesta unitat es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte.
Execució de les obres
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació de l’esplanada consistent en el llit d’escullera.
Constarà de 4 estructures:
 Adaptació de la 1ª estructura amb l’obra de fàbrica del pont
 Construcció de dues estructures triangulars en el colze del rec fondo coincidint amb el colze del
glacis.
 Adaptació de la 4ª estructura a l’entrada al fossar de la Ciutadella, arrenglerada amb els dos
trams de muralla.

1.2.2.1.2. Marcs de formigó.
La resta de l’obra de drenatge principal consistirà en la instal.lació de marcs de formigó armat amb les
següents dimensions:






Altura: 2,5m
Ample: 4,5m
Fons: 1,5m
Cantells: 0,25m
Pes: 12.490 kg

La llum interior de l’estructura és de 4mx2m, igual que la que hi ha a l’estructura del pont de la ronda de
circumval.lació.
Els marcs estan fabricats segons la norma UNE-EN 14844.
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El formigó és del tipus HA-40 i l’armat amb acer B 500 S i T, el recobriment mínim serà de 25mm. La
resistència característica mínima del formigó serà de 40 N/mm2.
Els detalls del marc apareixen en el plànol nº 8.

Mesurament i abonament
El mesurament de la unitat d’obra es farà per metre lineal (ml) de marc de formigó, incloent el rejuntat
interior entre els marcs amb morter especial.
Aquesta unitat es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte.
Execució de les obres
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació de l’esplanada consistent en el llit d’escullera.
S’ha previst la instal.lació d’un total de 78 marcs de formigó, en dues fileres de 39 marcs, que aniran
acoplades amb les obres de fàbrica construïdes “in situ”.

1.2.2.2 Elements singulars de plujanes.
1.2.2.2.1 Arquetes i pous de registre.
Es defineixen com a arquetes i pous de registre les obres que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o
prefabricats.
El pou de registre serà de diàmetre 120cm i de més de 1,6m d’altura, i inclourà una solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d’entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa dúctil i graons.
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols
o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat
indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de
detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent.
El pericó o arqueta previ al pou de registre serà de dimensions 57x57x125cm, amb parets de 15cm de
gruix de formigó, i solera de maó calat, sobre llit de sorra. El bastiment i la tapa seran de fosa grisa de
dimensions 620x620x50mm i de 52 kg de pes, col.locat amb morter.

Execució de les obres
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons
el que es prescriu a l’article 0 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els
pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols,
tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió
de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó
la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.
Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat
1.2.2.2.2 Cunetes canaletes
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó prefabricat per a la recollida d’aigües pluvials.
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La canal prefabricada de formigó serà de dimensions 30x30cm amb obertura de formigó i tapa de
formigó, col.locada sobre llit de formigó de 300 kg/m3 de 10cm de gruix, prolongant l’existent.
Prèviament a la seva col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit d’assentament. Si
les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mtjançant morter de ciment.
Mesurament i abonament
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.
Anirà connectada a la xarxa de plujanes mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat
(1.2.2.2.1.).

1.2.2.2.3 Conduccions de drenatge.
Definició:
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material
filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o
als límits de calçades amb zones enjardinades.
Llur execució inclou les operacions següents:
 execució del llit d’assentament de la canonada
 col·locació de la canonada
 rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge
Condicions generals
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran:





canalització amb tub de PVC de paret massissa de diàmetre 315mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2)
segons norma UNE-EN_53962, color teula i solera de 10cm i reblert fins a 10cm sobre el tub de
formigó.
Clavegueró amb tub PEAD de doble paret, corrugat per fora i llis per dins, de diàmetre 200mm,
de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE_EN-53962. Inclou accessori en T de PEAD per a
connectar escomeses o ramals a la canonada principal, en solera de 10cm i reblert fins a 10cm
sobre el tub amb formigó.
Tub dren amb tub de PEAD o formigó porós, de diàmetre 150mm, i rejuntat amb morter ciment
1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165l.

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs
col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.
Execució de les obres
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 0
Mesurament i abonament
Les conduccions de drenatge es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els
materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.
Aniran connectats a la xarxa de plujanes mitjançant una arqueta i el pou de registre.
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1.2.2.2.4. Connexions amb altres obres de drenatge.
Definició:
Consisteix en la connexió de canonades de tot tipus de material (PVC, PEAD i formigó porós) bé als
pous de clavegueram, bé a altres canonades existents per a connectar desaigües. Inclou la demolició,
adaptació, petit material, càrrega i transport de les restes a abocador i cànon inclós.
Llur execució inclou les operacions següents:
 Tub PVC diàmetre 315mm
 Calvegueró tub de PEAD de diàmetre 200 mm
 Canaleta prefabricada 30x30cm
 Tub dren PEAD de diàmetre 150mm
 Tub plujanes de diàmetre 1.200.

Mesurament i abonament
Les connexions es mesuraran i abonaran per unitat, el preu inclourà tots els materials i operacions
necessàries per a deixar-les totalment acabades.

1.2.3. ACABATS.
Els acabats de l’obra fan referència al tancament de l’obra de desguàs principal respecte la muralla
d’entrada al fossar de la Ciutadella.
Diferenciem dues unitats d’obra:
1.2.3.1. Estructura de formigó armat
Amb l’objecte de lligar l’obra de fàbrica construïda “in situ” que dóna entrada al fossar, respecte de les
restes de la muralla, es construirà un mur de formigó armat seguint la mateixa metodologia que
l’explicada a l’apartat 1.2.2.1.1.
Mesurament i abonament
El mesurament de la unitat d’obra es farà per m3 de formigó abocat, m2 d’encofrat instal.lat, i kg d’acer.
Aquesta unitat es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte.

1.2.3.2. Obra de mamposteria.
El revestiment de la façana d’entrada de l’obra de drenatge al fossar de la Ciutadella es farà amb
mamposteria, utilitzant pedra natural de la mateixa muralla.
La col.locació de la pedra es farà amb morter mixt de ciment pórtland amb filler calcari i sorra e pedra
granítica 1:2:10, elaborat en obra am formigonera de 165 litres.

Mesurament i abonament
El mesurament de la unitat d’obra es farà per m2 de paret de mamposteria.
Aquesta unitat es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte.
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1.2.3 OBRES DE FORMIGÓ
1.2.3.1 Formigons en massa i armats
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tractament a
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas,
la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions
remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual
cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la
dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en
més o en menys sobre les dosificacions suposades.
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca
sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les
dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada
element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.
En el pla es farà constar:
 descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada
unitat
 forma de tractament dels junts de formigonat
Per a cada unitat es farà constar:
 sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)
 característiques del mitjans mecànics
 personal
 vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)
 seqüència d’ompliment dels motlles
 mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel.les,
bastides, taulons o d’altres)
 mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control
 sistema de curat de formigó
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot
allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més
a més les següents:
 Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o
d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també
verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el
formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la
formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el
màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de
penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el
vibrador no toqui les armadures.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres
(1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per
al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o
vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o
encofrat.
 No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques
del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades.
 Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.
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 Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant
el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment
humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la
del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel.lícules
superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra.
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb
sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics.
 Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no
indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà
de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser
reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques
de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es
pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió.
 En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament
envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després
del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements
verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a
quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli
totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de
dilatació.
Mesurament i abonament
3

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m ) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques
dels plànols. Al preu s’inclou el següent:
 l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a a
fabricació i posada en obra
 la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó
 l’execució i tractaments dels junts
 la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat
 l’acabat i la realització de la textura superficial
 qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució
d’aquesta unitat d’obra.
1.2.3.2 Encofrats
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per
la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat.
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no
contindran substàncies agressives per al formigó.
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la
col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure
escurçament del formigó per retracció.
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el
seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles
ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans
de la seva utilització.
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs,
ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir
una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director
de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat.
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El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra.
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució,
segons el mètode indicat pel director d’obra.
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1.2.5. SEGURETAT I SALUT
1.2.5.1. Disposicions legals d’aplicació
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a:
 Estatut dels Treballadors
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52)
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70)
 Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la
construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías
profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y
7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972.
 Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de
terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28
de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972.
 Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio
de 1973.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001.
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la
construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998
 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de
diciembre de 1987.
 Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de
1995.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención. BOE 31 de enero de 1997.
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de mayo de
1998
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto
de 1997.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997.
 Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE
4 de junio de 1998.
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989.
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)







Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003).
Instruccions Tècniques Complementàries.
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988.
Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68)
Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002.
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Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1
del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas. BOE 8 de febrero de 1995.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28
de diciembre de 1992.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995.
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. BOE 6 de marzo de 1997.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y
Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000.
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y
las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció
RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball
Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació
i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret
84/1990 de 19 de gener).
Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo
Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener).

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
1.2.5.2. Senyalització i tancament de l’obra
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra.
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l’inici de l’obra.
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de
l’obra.
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents
a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació de
velocitat.
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol
persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris.
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs,
s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin.
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1.2.5.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:
Senyals, tanques i balisament
 senyals normalitzades de trànsit
 tanques metàl.liques de desviació de trànsit
 fita de senyalització
 cordó de balisament reflectant
 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V
 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria
 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors
 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment
 detector d’instal·lacions soterrades
 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió
Sistemes d’instal·lacions preventives
 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V
Mitjans auxiliars preventius
 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”.
1.2.5.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei,
les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats.
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.
1.2.5.5. Substàncies i materials perillosos
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els
utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.
1.2.5.6. Riscos i mesures de protecció:
1.2.5.6.1.Riscos












despreniments
caigudes de persones al mateix o a distint nivell
bolcada per accidents de vehicles i màquines
atropellaments per màquines o vehicles
atrapaments i atrapaments per màquines
explosions
talls i cops
soroll
vibracions
projecció de partícules als ulls
pols i gasos
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interferències amb línies elèctriques en tensió
caiguda d’objectes i materials
ferides punxants als peus i les mans
esquitxos de formigó als ulls
dermatosi per ciment
erosions i contusions en manipulació
electrocucions
topades i bolcades
per utilització de productes bituminosos
cremades
radiacions de soldadures
riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o
produeixen electricitat a l’obra
 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
 Irrupció d’aigua

1.2.5.6.2. Mesures de protecció
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les
operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d’emergència.
1.2.5.6.3. Proteccions personals
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball
(MT).
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la
normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de
lliurament.
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual
fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la
realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del
contractista.
1.2.5.6.4. Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
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 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats
al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç.
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes.
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran
suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció
protectora.
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de
300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V.
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any.
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6
mesos com a màxim.
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.
1.2.5.7. Instal·lacions provisionals
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i
caseta menjador, degudament dotats.
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.
1.2.5.8. Serveis assistencials
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.
1.2.5.9. Vigilant de seguretat
El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball.
1.2.5.10. Comitè de seguretat i salut
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article
núm. 8.
La seva composició serà la següent:
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President :
Vice-president:
Secretari
:
Vocals
:
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el cap d’obra o persona que designi
el tècnic de seguretat de l’obra
un administratiu de l’obra
l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè
de seguretat i higiene.
1.2.5.11. Pla de seguretat i salut
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i
mètodes d’execució.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval sobre el que es digui en el Plec de
Condicions Generals. Tot el que no quedi definit als esmentats Plecs s’executarà, mesurarà i abonarà
d’acord amb el que disposi el director de l’obra.
2.1 CONDICIONS GENERALS

2.1.1 Definició i abast del plec


Objecte del plec

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del
Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte.


Abast del plec

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s'oposin a l'establert a la
reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament objecte de les obres i a
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' Administració.


Prescripcions generals

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s'atendrà a les
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuació es
relacionen:
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de ciments, RC-88 (B.O.E. de 4-11-1988).
Plec General de Condicions per a la Recepció de conglomerants Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H.-64).
Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa o armat (EHE).
Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl (M.O.P.T.M.A.).
Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.T.M.A.).
Pliego de Prescripciones
M.O.P.T.M.A.(PG-4/88).

Técnicas

Generales

para

las

obras

de

Carreteras

y

Puentes

Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.
Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones complementarias
(orden del 11.4.1946 y 8.2.1951).
Reglamentació i ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcció i Obres Públiques,
especialment les de dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952, així com l'establert al Real Decret
555- 1986 de 21 de Febrer, en el que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Projecte de Seguretat i
Higiene en el Treball.
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les
obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos que no contradiguin
l'exposat expressament en el Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre
Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les obres el decidir les prescripcions a complir.



Documents que defineixen les obres

Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, així com en la Documentació i Plànols corresponents al mateix Projecte.
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Compatibilitat i relació d'aquests documents

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà allò
prescrit en aquest últim.
Tot allò que es trobi esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i més en els Plànols, o
viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós Documents, sempre que, a judici del
Director de les Obres, quedi suficientment definida la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el
corresponent Quadre de Preus. Quan, a judici del Director d'Obra, l'esmentada unitat d'obra hagi de ser
executada, i el seu preu no figuri en els Quadre de Preus, s'establirà el corresponent Preu Contradictori.
Es procedirà de manera anàloga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni l'execució d'unitats d'obra
que no estiguin de cap manera compreses en el Projecte.


Documents informatius

Les dades sobre justificació de preus i, en general, tots els que s'inclouen a la Memòria del present Projecte,
tenen el caràcter d'informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com a complements de la
informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

2.1.2 Descripció de les obres


Canalitzacions

S’han previst diferents canalitzacions de PVC, PEAD i formigó porós que aniran connectades als elements
de registre, segons codificació i definició al plànol nº 5.
El procediment constructiu s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, ( 5 cm de
2
gruix), de resistència característica 175 Kg / cm , damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè
d’alta densitat amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció.
2
Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm ,
formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no situant-se la seva
part superior a menys d’un metre respecta a la cota rasant final del terreny.


Elements de Registre

CAMBRES DE REGISTRE.
D’acord amb el plànol nº5 es preveu la construcció de pous de registre de 120cm de diàmetre i més de
1,6m d’altura, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas,
atenent les indicacions de la Direcció d’Obra.
El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de
2
formigó de resistència característica 175 Kg / cm per capa de neteja.
Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació
ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II..
Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per a
continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II.
Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les
armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II.
PERICONS DE REGISTRE.
D’acord amb el plànol de planta nº 5 es preveu la construcció de pericons de 57x57cm de dimensions
interiors i disseny segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra.
Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( d’acord
amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia.


Control de qualitat de les obres

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà segons
el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d’Obra.
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Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per compte
del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1 %) del Pressupost d’Execució per Contracta de les
Obres.

2.1.3 Condicions que han de complir els materials


Prescripcions relatives al conjunt de les obres

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions
previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat).


Prescripcions comuns a tots els materials bàsics

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser
acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos.
Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi
taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats
d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter
general contingudes en els documents indicats en l'Article 1.3 del present Plec.
Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o
concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses
principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari.


Saulons

2.1.3.1.1 Definició
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.


Condicions generals

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries
estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel
tamís 0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72) ................................................................. < 50
Índex CBR (NLT-111) ............................................................................................................... > 20
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat ...................................................................................................  50 mm
- Sauló no garbellat ....................................................................  1/2 gruix de la tongada


Terres

2.1.3.1.2 Definició
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra sense classificar
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
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TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la
partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.
TERRA SELECCIONADA:
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................................. Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ........................................................ < 25%
Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 30
Índex de plasticitat .................................................................................................................... < 10
Índex CBR (NLT-111/78) .......................................................................................................... > 10
Inflament dins de l'assaig CBR ................................................................................................... Nul
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul
TERRA ADEQUADA:
Elements de mida superior a 10 cm ........................................................................................... Nul
Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 40
Densitat del Próctor normal ....................................................................................  1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 5
Inflament dins de l'assaig CBR ................................................................................................ < 2%
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 1%
TERRA TOLERABLE:
Contingut de pedres de D > 15 cm ............................................................................  25% en pes
S'han de complir una de les condicions següents:
- Condició A:
- Límit líquid (L.L.) ................................................................................................... < 40
- Condició B:
- Límit líquid (L.L.) ................................................................................................... < 65
- Índex de plasticitat ............................................................................. > (0,6 x L.L. - 9)
Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 3
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 2%
S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les condicions
establertes en el vigent “ PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE
del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

. Manipulació i emmagatzematge
En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball o contenidors
apropiats atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix
dia i de manera que no se n'alterin les condicions.


Àrids

2.1.3.1.3 Tipus d’àrids.


Àrids per a formigons
è

Reuniran les condicions prescrites a l'article 7 de l'EHE.
Han d'ésser suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense trencar-se o
descompondre's, per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es procurarà
reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva classificació, prenent-se les mesures
necessàries per a evitar la seva segregació i la formació de formats deficients.
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Sorra per a formigons

S'entendrà per "sorra" o "àrid fi" l'àrid o fracció del mateix que passa pel tamís de cinc mil·límetres (5 mm) de
llum de malla (tamís 5 UNE 7050).
è
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7 de l'EHE.
La sorra tindrà menys del 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a 0,5 mm,
complint en l'interval marcat per aquests límits les condicions de composició granulomètrica determinada per
als àrids en general.
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, al menys en cada jornada de treball, havent
de prendre el Contractista les disposicions necessàries per a assolir-ho, així com els mitjans per a poder
determinar en obra el seu valor d'una manera ràpida i eficient.


Grava per a formigons

S'entendrà per "grava" o "àrid gros" l'àrid o fracció del mateix que és retingut pel tamís de cinc mil·límetres (5
mm) de llum de malla (tamís 5 UNE 7050).
è
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7 de l'EHE.
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del matxuqueig i trituració de roca de
pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de matxuqueig, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca
meteoritzada, i quan s'obtingui per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i
les planes o allargades es rebutjaran. Es defineix per partícula plana o allargada aquella, la dimensió
màxima de la qual sigui major que cinc (5) vegades la dimensió mínima. En tot cas, l'árid es compondrà
d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries
estranyes.


Granulometria dels àrids

Per a assolir una dosificació adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin les condicions
que en cada cas s'exigeixen, el Contractista proposarà al Tècnic Titulat Director de les obres la dosificació
de les diferents mides d'àrids a utilitzar a la composició de cada classe de formigó.
Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del Tècnic Titulat Director,
hauran de ser fruit dels corresponents assaigs de Laboratori, havent d'assolir totes les prescripcions de
l'EHE.


Aigua per a formigons

L'aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, pedres i
è
fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l'article 27 de l'EHE.


Formigons

2.1.3.1.4 Condicions generals
Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Pòrtland o putzolànic, aigua,
àrid fi, àrid gros i productes d'addició, que a l’adormin-se i endurir-se, adquireixen una notable resistència.
Abans de començar les obres, seran fixades pel Tècnic Titulat Director, les proporcions i mides dels àrids a
barrejar, per a aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del formigó, adoptant-se
una classificació de tres ( 3 ) mides d'àrids.
Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió als set ( 7 )
i vint-i-vuit ( 28 ) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic.
Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Plec de Prescripcions, i essent validat
per la Direcció d’Obra, la dosificació pot admetre's com a bona sense perjudici de que després, en el
transcurs de l'obra, la dosificació es modifiqui d'acord amb els resultats que es vagin obtenint del trencament
de les provetes fabricades durant l’execució de la mateixa.
Les toleràncies en les dosificacions seran les prescrites a la Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó.
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Tipus de formigons.
Llevat d'indicació en contra de la Direcció d'Obra, s'utilitzaran els següents tipus de formigons als casos
que s'indiquen:
2
Formigó amb fck=175 Kg/cm :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, emmotllament de
formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la reposició de ferms flexibles
HM-20/P/20/II: Elements de formigó en massa.
HA-25/P/20/II: Elements de formigó armat.
La resistència característica a compressió ( segons es defineix a la Instrucció EHE ), serà com a mínim:
2
HM-20/P/20/II: 200 Kg/ cm
2
HA-25/P/20/II: 250 Kg/ cm
La dosificació mínima de ciment, no podrà ser inferior als següents valors, llevat de l'autorització expressa
del Tècnic Titulat Director:
HM: Segons EHE
3
HA: 300 Kg/ m

Impermeabilitat del formigó
Tots els elements que han de contenir l'aigua, han estat projectats de manera que l'amplitud de les fissures
no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d'acord amb la Instrucció del M.O.P.T.M.A., aquests
elements seran estancs.
Per a assegurar aquesta estanqueïtat, la posta a l'obra del formigó d'aquests elements, es realitzarà amb
tota cura evitant la formació de nius i vibrant la massa durant el temps necessari, per tal d'aconseguir una
elevada compacitat de la mateixa.
Es recomana afegir al formigó durant el seu amassament, un airejant - plastificant que millori la seva
treballabilitat i permeti la inclusió d'un 2-3% d'aire.


Acer

2.1.3.1.5 Definició de les característiques dels elements
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat.
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) han de complir:
Per a barres d’acer B400:
D.................................................................................................................................Di ≥ 10 D.
Per a barres d’acer B500:
D≤25mm.....................................................................................................................Di ≥ 10 D.
D>25mm.....................................................................................................................Di ≥ 12 D.
Per a barres d’acer B600:
D≤12mm.................................................................................................................... Di ≥ 10 D.
12mm<D≤25mm.........................................................................................................Di ≥ 11 D.
D>25mm.....................................................................................................................Di ≥ 12 D.
Per a tots els acers ......................................................................
.....≥(2Fyk/3 Fck) x D,
podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D.
Essent:
Fyk, límit elàstic de l’acer.
Fck, resistència de projecte del formigó.
D, diàmetre nominal de la barra.
El diàmetre interior de doblegament dels estreps ( Di ), en qualsevol cas en barres corrugades haurà
d’ésser ≥ 3cm, i s’haurà de complir la relació del quadre següent:
Diàmetre interior doblegament.
Diàmetre barra ( D )

D ≤ 12 mm.
44

B400.

B500.

B600.

≥ 2,5 D.

≥ 3 D.

≥ 4 D.
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12 mm < D ≤ 16mm.

≥ 3 D.

≥ 4 D.

≥ 5 D.

16 mm < D ≤ 25mm.

≥ 4 D.

≥ 5 D.

≥ 6 D.

D > 25mm.

≥ 5 D.

≥ 6 D.

≥ 7 D.

Per l'execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’inclouen les operacions que a continuació es
descriuen:
Preparació de la zona de treball.
Tallat, doblegat i preparació de l'armadura.
Neteja de les armadures.
Preparació del fons de l'encofrat i estesa del formigó de neteja.
Col·locació dels separadors.
Muntatge i col·locació de l'armadura.
Subjecció dels elements que formen l'armadura.
Subjecció de l'armadura a l'encofrat.
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l’obra.
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Per a barres d’acer AEH 400 o AE 215 L:
-Di ≥10 D
Per a barres d’acer AEH 500:
-D≤25mm Di≥ 10 D
-D>25mm Di≥12 D
Per a barres d’acer AEH 600:
-D≤12 mm Di≥10 D
-12mm < D ≤25mm Di≥11D
-D > 25mm Di≥12D
Per a tots els acers:
-≥(2Fyk/3 Fck) x D
Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra
doblegada és > 2 D.
Essent:
-Fyk, el límit elàstic de l’acer
-Fck, la resistència de projecte del formigó
-D, el diàmetre nominal de la barra
El diàmetre interior del doblegament dels estreps (Di) ha de complir:
En barres corrugades:
Diàmetre barra (D)
Diàmetre interior doblegament
AEH 400

AEH 500

AEH 600

D≤12 mm

≥2,5 D

≥3 D

≥4 D

12 mm <D≤16mm

≥3 D

≥4 D

≥5 D

16mm<D≤25mm

≥4 D

≥5 D

≥6 D

D>25mm

≥5 D

≥6 D

≥7 D

En qualsevol cas el diàmetre de doblegament ha de ser ≥3cm
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
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- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat



Condicions generals

Maig 2013

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen
a la D.F.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F.
Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerirà l'autorització de la D.F.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les garanties i
normes de bona pràctica.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Si es realitza l'empiulament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la generatriu en
una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.F. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Distància lliure armadura - parament ............................................................................. ≥ D màxim
.................................................................................................................... ≥ 0,80 granulat màxim
- Estructures en Ambient I ................................................................................... ≥ 20 mm
- Estructures en Ambient II .................................................................................. ≥ 30 mm
- Estructures en Ambient III ................................................................................. ≥ 40 mm
(Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EHE)
Distància lliure barra doblegada - parament .......................................................................... ≥ 2 D
Valors de L en posició d'adherència bona:
- L = M x D x D ............................................................................................ ≥ Fyk x D / 200
............................................................................................................................. ≥ 15 cm
2
(Fyk en kp/cm ; L, D en cm)
Valors de L en posició d'adherència deficient:
- L = 1,4 x M x D x D ................................................................................... ≥ Fyk x D / 140
2
(Fyk en kp/cm ; L, D en cm)
Valors de M:
Formigó
AEH 400
AEH 500 AEH 600
H-150
18
----H-175
16
21
--H-200
14
19
23
H-225
13
17
21
H-250
12
15
19
H-300
10
13
17
H-350
9
12
16
H-400
8
11
15
H-500
7
0
14
Toleràncies d'execució:
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- Llargària d'ancoratge ............................................................ Nul·la (mínima l'establerta)
- Llargària de la solapa ........................................................... Nul·la (mínima l'establerta)
- Distància lliure armadura - parament ................................... Nul·la (mínima l'establerta)
- Posició de les armadures ...................................................... ± 10 mm (no acumulatius)

Barres corrugades:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que
no hi hagi empiulaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 41.3 de l'EHE.
L'empiulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a armadures de
diàmetre superior a 25 mm.
Distància lliure entre barres d'armadures principals ...................................................... ≥ D màxim
................................................................................................................... ≥ 1,25 granulat màxim
......................................................................................................................................... ≥ 20 mm
Distància entre els centres de les barres
empalmades, segons la direcció de l'armadura ..................................... ≥ longitud d'ancoratge (L)
Distància entre barres empalmades per solapa .................................................................... ≤ 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ............................................. ≤ 4 D
...................................................................................................................................... ≥ D màxim
......................................................................................................................................... ≥ 20 mm
................................................................................................................... ≥ 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):
- Bl ≤ 50% .................................................................................................. At ≥ Dmàx / 3
- Bl > 50% ............................................................................................. At ≥ 2 x Dmàx / 3
(Bl = % de barres solapades en la mateixa secció)
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
Llargària d'ancoratge en prolongació recta ............................................................................... ≥ L
Llargària d'ancoratge en pota normal .................................................................................. ≥ 0,7 L
............................................................................................................................ ≥ 10 x D x 15 cm
(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EHE; L, D en cm)
Llargària de la solapa ............................................................................................................. ≥ a L
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de l'ancoratge: L x As / As real:
- Ha de complir, com a mínim ................................................................................ ≥ 0,3 L
.............................................................................................................................. ≥ 10 D
............................................................................................................................ ≥ 15 cm
Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real:
- Ha de complir, com a mínim ................................................................................ ≥ 0,3 L
.............................................................................................................................. ≥ 10 D
............................................................................................................................ ≥ 15 cm
Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L:
- Ha de complir com a mínim ................................................................................. ≥ 0,3 L
.............................................................................................................................. ≥ 15 D
............................................................................................................................ ≥ 20 cm
Llargària de la solapa transversal en malles superposades:
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- D ≤ 6 mm ......................................................................... ≥ 150 mm (mínim una trama)
- 6 mm < D ≤ 8,5 mm ...................................................... ≥ 250 mm (mínim dues trames)
- 8,5 mm < D ≤ 12 mm .................................................... ≥ 400 mm (mínim dues trames)


Acer en malles electrosoldades

Definició de les característiques dels elements
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres
usos, elaborats a l’obra.
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
.Di ≥ 10D
.Di ≥ (2Fyk/3Fck) x D
Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra
doblegada és > 2D.
Essent:
Fyk, el límit elàstic de l’acer
Fck, la resistència de projecte del formigó
D, el diàmetre nominal de la barra
en cap cas han d’aparèixer principis de fissuració.



Estrebades i apuntalaments.

2.1.3.1.6 Definició i condicions de les partides d’obra executades.
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del
10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.
S'han considerat els elements següents:
Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada.
Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada.
Apuntalament i estrebada de túnel.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Excavació de l'element
Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada
Condicions generals.
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran d’ésser les que determini la
D.F.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplaçaments per tal d’aconseguir una forta compressió de les terres, havent-se en acabar la jornada,
quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.
Condicions del procés d’execució.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de la
D.F.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix
utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària
igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
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Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal no quedant en
acabar la jornada parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de
pluges, nevades o gelades, reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos ( terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre
els treballs i posar-ho en coneixement de la D.F.


Encofrats.

2.1.3.1.7. Definició i condicions de les partides d’obra executades.
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó
vist o per a revestir.
L'execució de l’Unitat d'Obra, ( i així s‘inclou a la partida corresponent ), inclourà les operacions
següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament.
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat.
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant.
Tapat dels junts entre peces.
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament.
Aplomat i anivellament de l'encofrat.
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les indicacions de la D.F.
Humectació de l'encofrat, si fos de fusta.
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços.
Condicions generals.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents per a
suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims
essent autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col·locació d'aquests productes. Caldrà que el
desencofrant no impedeixi la ulterior aplicació de revestiment, ni la possible execució de junts de
formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
Així mateix caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta
entre els junts, essent necessari netejar el fons de l’encofrat abans de començar a formigonar.
Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l’alçada màxima
de formigonat, essent necessària abans de començar a formigonar, i/o del posterior desencofrat,
l’aprovació per part de la D.F.
Hauran d’estar degudament travats els puntals de suport de l’encofrat en tots dos sentits, així com
adoptar les mesures oportunes per tal què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la
solidesa del conjunt, havent de no transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada
la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin
alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
En qualsevol cas la D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú, i/o prendre les
mesures necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions prematures de gran
envergadura.
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o tallar al
ras del parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es
podrà autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat:
Moviments locals de l'encofrat.......................................................................................≤ 5 mm.
Moviments del conjunt (L=llum)...................................................................................≤ L/1000.
Plano:
Formigó vist...............................................................................................................± 5 mm/m.
..................................................................................................................±0.5% de la dimensió
Per a revestir............................................................................................................± 15 mm/m.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tensat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada
element.
ELEMENTS VERTICALS
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'hauran de disposar obertures provisionals a la part inferior
d’aquest.
Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó disposant les obertures amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, haventse de tancar quan el formigó arribi a la seva alçada.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o utilitzar encofrats d’elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per tal que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics.
SOSTRES I LLOSES D’ESTRUCTURES.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord
amb els criteris següents:
2
Forats de ≤ 1,00 m .............................................................................................................................No es
dedueixen.
2
Forats de superfície > 1,00 m ........................................................................................................Es
dedueix el 100%.
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.
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Tubs de polietilè d’alta densitat.

2.1.3.1.8. Característiques físiques.
Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el
present Plec.


Polietilé d’alta densitat.
3

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm mesurada segons la norma ASTM
D1505 o segons la ISO 1183.
El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma
ISO 1133.
El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118.
El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2.
La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35.
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.
La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor
de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4.


Additius.

El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%.
El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151)
El contingut de colorant serà inferior al 1%.
Tots els additius seran distribuïts homogèniament.

Característiques mecàniques.


Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament.

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de
conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés
el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de
tornar a la seva longitud original.
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de
superar 15 mm en una distància de 500 mm.
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de superar els
5 mm.
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.


Resistència a l’aixafament.

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir
una certa força compressiva o esclafant.
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412.
La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa.
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.


Impacte a baixa temperatura.

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte.
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444.
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una
hora.
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Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda
la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg.


Reversió per calor.

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és
considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada
temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte.
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2.
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%.
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció.


Fregament extern.

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de
fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte
principal i el subconducte.
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora.
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una posició
horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la
seva força de gravetat.
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la
fórmula:
Coeficient de fregament = tan (angle comprès).


Fregament intern.

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les
propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar
per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern
del conducte.
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356.
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense
lubricar serà inferior a 0,1.
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de
cable serà inferior a 0,056.


Resistència ambiental.

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de
suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja.
Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox
(Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores.
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes.
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern
tipus Silicore tingui també aquesta vida útil.


Memòria de bobinat.

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i
no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació.
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm.
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Radi de curvatura mínim.

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern.

Característiques elèctriques.
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030.
La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.

Característiques químiques.
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.),
no essent conductors de electricitat.

Formació del tub
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore)
permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del
conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant en
secció transversal com longitudinal.

Dimensió i tolerància.
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm amb el que el seu diàmetre interior
serà de 34 mm.


Diàmetre exterior.

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %.
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència
del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.


Espessor de la paret.

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %.
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà la
capa interior de lubricant sòlid del conducte.


Ovalitat.

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la
paret:
3% per conductes de paret de 3 mm de espessor.

Fabricació.


Conducte.

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà
circular amb un espessor de paret uniforme.
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les
formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les.
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes.
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No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat
que pogués perjudicar la seva correcta utilització.
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la
Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè.


Corda d’arrossegament.

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilè/polièster
per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al moment en que aquest
sigui fabricat.
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui
introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub.


Longituds de subministrament.

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins
4000 metres si es requereix.


Temperatura de bobinat.

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es
bobini haurà de ser inferior a 22ºC.


Laboratori de control de qualitat.

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les
proves especificades.

Marcatge i color.


Marcatge.

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa
de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima.
La llegenda contindrà com mínim les següents dades:
El nom del fabricant.
PEAD 40/34
El número de lot / any de fabricació.
La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una
comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt
amb la distància mesurada.
Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra.
Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça.
La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%.


Color.

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte.
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat amb el
colorant corresponent.
Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc.

Empaquetat.
El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte acopi.
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Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes.
Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a més
a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament.
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut:
Nom del fabricant.
Codi de producte.
Longitud en metres.
Pes total de la bobina i del conducte en quilograms.
Altres dades especificades.

Qualitat i control de fabricació.
Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i
dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al
magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel
proveïdor abans d’un 2º examen per part del client.
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa.
No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc.
Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació.
El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les
especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista.


Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior
corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables.
Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o
taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern.
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat (
PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra.
Els diàmetre mínims per als tubs seran.
Diàmetre Nominal (DN).................................................................................................125 mm.
Diàmetre Extern.(tolerància del +1,8%)........................................................................125 mm.
Diàmetre Interior.(tolerància del +2%)..........................................................................107 mm.

Les característiques dels conductes hauran de complir:
Norma
Norma
ASTM
DIN
Característiques físiques
Densitat
D1505
53479
Índex fluïdesa
D1238
53735 ISO
1133
Contingut cendra
ISO 3451
O.I.T.
Característiques mecàniques
Càrrega d'aplastament deformació
màx. 5% (UNE-EN 50086-2-4)

Unitat

PEBD

3

gr/cm
gr/10 min

≤ 0.925
<0.6

min

Nul
>10

N

Càrrega trencament a tracció
Allargament en trencament

D638M
D638M

53455
53455

N/mm
%

Duresa Shore D
Resil·liencia

D2240
D256

53505
53453

Punts
J/m
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PEAD

>0.945
<0.6
Nul
>10

>450
2

>17
>600
40 a 64
35

23 a 30
600 a 1000
50 a 80
>5
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2

ºC

Dilatació tèrmica lineal

D696

52328

1/K

Conductivitat tèrmica

D4351

52612

W/mK

Característiques elèctriques
Resistivitat de massa
Rígides dielèctrica

D257
D149

53482
53481

Ohms.cm
KV/cm

-40
a
105
1.2-4
2.0x10
0.4
a
0.46
16

10
800
900

-40 a 105
1.2-2.0x10

-4

0.4 a 0.46
16

a

10
800 a 900

2.1.3.1.9 Pericons i cambres de registre
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions,
encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria
i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en
voreres i calçades.
La separació màxima entre pericons serà de 300 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat
dels tubulars que connecten entre ells.
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats
punts caldrà valorar la seva utilitat.
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents
als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó.
La solera dels pericons tindrà un gruix de 10 cm formada amb formigó amb resistència característica f ck =
2
175 kp/cm .
Els pericons generalment seran modulars construïts “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de peces de
2
plàstic d’alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó f ck = 175 kp/cm o formats per
peces prefabricades de formigó.
Els pericons configurats amb mòduls es formaran a partir de seccions o anelles d’una alçada fixa. Cada
secció, a la seva vegada estarà formada per peces de plàstic dissenyades per assolir les dimensions
requerides en cada cas. El conjunt de peces estarà dotat d’una bona estabilitat dimensional.
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400,
passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega
lateral sobre les parets
El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericó sigui totalment llis,
dotant al mateix d’una bona accessibilitat pels cables.
Les peces es fabricaran mitjançant un procés d’injecció amb motlle. Els pericons es composaran de tres
tipus de peces, les cantoneres, els laterals i les peces d’unió.
Les cantoneres seran fixes mentre que les peces laterals tindran diferents longituds segons la
configuració del pericó. Per unir les diferents peces entre si s’utilitzaran uns clips del mateix material. La
superposició d’aquests anells permetrà assolir les alçades requerides en cada cas.
Característiques físiques
Totes les peces estaran construïdes amb polipropilè verge, PPCP C2467 amb un 20% de talc
Mòdul de Young:
950 Mpa.
Ratio de Poisson:
0,35.
Força de trencament: 28 Mpa.
Rang d’aplicació de temperatures serà de –40 ºC a +140 ºC.
Els pericons seran de color negre amb total estabilitat davant dels raigs ultravioletes.
Característiques mecàniques
Els pericons hauran de suportar els següents test:
Test de càrrega vertical:
Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega
vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap
tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base.
Test de càrrega lateral:
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Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar
simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima de 25
mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i
recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en
mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual.
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%.
Es completarà el test en menys de 6 minuts.
Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC.
El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de rotura,
fissura o desperfecte.
Test d’impacte al fred. Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a
una energia d’impacte mínima de 24J.
Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30
dies, desprès cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de
superar els anteriors tests segons les especificacions descrites.
Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli,
s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà
evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats
aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions
descrites.
Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A
de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura superior a 140ºC.
Test de stress cracking. Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·locaran les peces del
pericó en un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap
signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte.
Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran
calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas.


Marcs i tapes

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o polyester, es podran admetre
variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva
utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil.
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva
ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124.
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o
carrers peatonals oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en
voreres, zones peatonals o similars.
En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades
amb la tapa.
La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats.
La part supeior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies
(TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El
nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas
podrà èsser superposada a la tapa.


Separadors

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació,
l’estructura de canalització composta per varis tubs.
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat
accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra.
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N.


Obturadors de conductes

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un
element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.
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L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior
del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el
interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables.
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma
elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre.
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueitat.


Cinta de senyalització

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís.
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com
a mínim.
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una
resistència mínima a tracció de 10 Mpa.


Fil guia

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions.
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos
d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions.
El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.
El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer
connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament.


Mandrilat

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i
cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en
presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable
a la recepció de les obres.


Materials no esmentats en aquest plec

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de
material no esmentat expressament.
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe,
en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser
aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista.
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2.1.4 Execució i control de les obres


Excavació de rases i pous

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions d'excavació,
anivellament, i a més dels materials excavats, així com l'eventual esgotament de les aigües freàtiques.
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzarà l'inici de les obres d'excavació.
L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en els Plànols. Tanmateix, el Director podrà
modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d'assegurar una
fonamentació satisfactòria.
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i a la seva
substitució per material apropiat, sempre que l'hi ho ordeni el Director.
Si apareix aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars
necessaris per a esgotar-la.
L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació haurà de ser fet de forma que eviti la segregació dels
materials que han de composar el formigó de fonamentació, i, en cap cas, s'efectuarà des de l'interior de
l'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des del formigonat. El Contractista sotmetrà a
l’aprovació del Director els plànols de detall i els altres documents que expliquin i justifiquin els mètodes de
construcció proposats.
Les toleràncies de les superfícies acabades seran de cinc centímetres (5 cm) per excés o defecte.
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a l'Article següent d'aquest
Plec.
Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindrà al voltant de rases i pous
una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1 m).


Excavació en desmunt

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en que s'implanti el canal excavat.
Inclou, així mateix, la finalització i el refinatge dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els
articles 340 i 341 del PG-4.
L'excavació contemplada en aquest Projecte és de tipus no classificada, per la qual cosa aquesta s'abonarà
de manera idèntica amb independència de les característiques del terreny a excavar.
Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions que es detallen en els
Plànols, i amb la qual cosa a l'efecte determini el Director de les Obres.
Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per a no disminuir la resistència del terreny
no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments deguts al drenatge defectuós de les obres.
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i terraplens, sempre
que, a judici de la Direcció de l'Obra, reuneixin les condicions adequades. Anàlogament, no es rebutjarà cap
material excavat sense prèvia autorització del Director.
Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel Tècnic
Titulat Director.


Refinat de superfícies excavades

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les superfícies de
l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG-4.


Estrebades

Es defineix com a estrebada l'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o pous excavats, que
permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot venir determinada per la
falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als
treballadors en el fons de l'excavació quan aquesta és profunda.
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl.lics, però abans del seu ús hauran de
ser aprovats pel Director d'Obra.
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En el present projecte l'estrebada s'ha suposat semiquallada a tota la longitud de les rases dels col·lectors,
considerant com a tal una estrebada formada per dos taulons, un a cada costat i els puntals necessaris cada
metre lineal de rasa.
El dimensionament de tots els components de l'estrebació es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el
Contractista presentarà a la Direcció d'Obra junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats en el
corresponent "Projecte de Sosteniment" per a que aquest procedeixi al seu estudi i aprovació, amb
anterioritat a l'execució de l'estrebació pròpiament dita.


Transport a l’abocador

Consisteix en les tasques de càrrega a un camió dels productes extrets de les excavacions i que no seran
utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament haurà d'haver
estat aprovat per la Direcció de l'Obra.


Rebliment de rases

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o petris
procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol
altra zona, les dimensions de les quals no permetin l'utilització dels mateixos equips de maquinària amb que
es porta a terme normalment l'execució de terraplens.
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la pròpia rasa excavada, llevat
d'ordre expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en aquest cas, indicarà la procedència de les terres.
Els materials a utilitzar en el rebliment de l'extradós d'obres de fàbrica seran de tipus granular, filtrant, per a
reduir les tensions que d'altra manera es produirien com a conseqüència de la presència d'aigües. Aquests
materials granulars procediran també d'excavacions a realitzar en altres parts de l'obra, llevat d'indicació en
contrari.
è
Per a l'execució dels treballs, s'estarà al dispost a l'Article 332 apartat 5 del PG-4, amb les limitacions
è
expressades a l'apartat 6 del mateix article.


Obres de formigó

2.1.4.1.1 Definició i execució
Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros i,
eventualment, productes d'addició, que a l'adormir-se i endurir-se adquireixen una notable resistència.
L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i l'abocament, així
com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes.

Dosificació del formigó
Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar seran les especificades a
l'article corresponent del Capítol 3 del present Plec de Prescripcions.
Per a aconseguir aquestes condicions mínimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i àrids més
convenients.
Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assaigs amb antelació suficient al formigonat.
Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en base a
aquests assaigs i segons indiqui el Tècnic Titulat Director.
La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes. Les toleràncies admeses seran les establertes per la
vigent "Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó".
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Fabricació del formigó
El pastat es farà obligatòriament en formigonera abocant primerament els àrids i ciment en sec i afegint
després l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de formigonera, l'eficàcia de
barreja la qual estigui degudament comprovada i que permeti reduir el període de batut, aquest període, a
la velocitat de règim, no serà inferior a un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg) com
fraccions de quatre- cents litres (400 l) de excés sobre els set-cents cinquanta litres (750 l) tingui la capacitat
de la formigonera.
No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de començar la
fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se perfectament les
formigoneres.

Transport del formigó
El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui possible,
segons mètodes aprovats pel Tècnic Titulat Director i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients.
Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions especials, el
transport i la col·locació tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin disgregacions en el
material.
En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres (1,50 m).
El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu pastat. En
tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d'adormiment, disgregació o
dessecació.
Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons de
diferents proporcions de ciment.

Posta en obra del formigó
Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura monolítica, on així
vingui indicat en els plànols. Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran
juntes de treball aprovades i d'acord amb les instruccions que dicti el Tècnic Titulat Director.
Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin necessàries
per a cerciorar-se de l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant el curs del formigonat per a evitar
qualsevol moviment dels mateixos.
S'autoritza per a sostenir els motlles l'ús de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del formigó, però
es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense autorització del Tècnic
Titulat Director.
Els espessors de revestiment no tindran cap error en menys.
És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del mateix,
vigilant-se especialment la condició de que la lletada de ciment reflueixi a la superfície.
La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que l'utilitzada a la
fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i racons de l'encofrat, per a
eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la superfície.
L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, serà el necessari per a aconseguir que la
compactació s'extengui sense disgregació de la barreja a tot l'interior de la massa.

Cura del formigó
Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les causes externes,
tals com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigó.
Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les superfícies
contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les amb terra, sorra o arpillera, o per l'ús
d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat pel Tècnic Titulat Director. Aquest
termini mínim de cura s'augmentarà en temps sec, segons indiqui el Tècnic Titulat Director.
El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert a la Instrucció EHE per al control
anomenat de "nivell normal".
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Obres de formigó en massa o armat

2.1.4.1.2 Definició i execució
Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com material
fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d'acer, que col·laboren amb el formigó per
resistir els esforços, i que son executades "in situ".
Els materials bàsics d'aquestes obres son, doncs, formigó i acer en armadures, les característiques dels
quals han estat especificades en el Capítol 3 d'aquest Plec.
L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou les operacions següents:
- Col·locació d'estintolaments i cindris.
- Col·locació d'encofrats.
- Col·locació d'armadures.
- Dosificació i fabricació del formigó.
- Transport del formigó.
- Abocament del formigó.
- Compactació del formigó.
- Execució de juntes.
- Cura del formigó.
- Desencofrat.
- Descindrament.
- Reparació de defectes.
- Proves de càrrega.
El control de qualitat s'executarà segons l'establert a la Instrucció EHE.


Formació de prisma de canalització

2.1.4.1.3 Definició i execució
La disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se alterar
localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilé, per a despentinarlos fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades en pericons,
etc.
Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanquitat per així formar el
conducte amb la longitud requerida en cada cas.
Les fases per una correcta execució de connexió són:
Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub.
Impregnar amb vaselina la junta d’estanquitat i la zona del tub al voltant de la junta.
Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al límit.
Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del
centre d’una possible corba.
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçaderes de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de
dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçaderes, restaran junts i tangents els uns
amb els altres.
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries
estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé.
2
En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó f ck = 175 kp/cm
de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d’alta
densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors
cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 5 cm per damunt dels conductes
superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 8 cm. Es mantindrà una distància
des de la part superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de 60 cm, com a mínim. Encara que
segons la secció de ferm es regruixirà fins a 75 cm.
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els
recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants.
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Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 40 mm de diàmetre exterior, s’obturaran amb
un obturador tripolar estanc 3x40 mm i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un
obturador de 40 mm. D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es taponaran amb
un obturador estanc de 125 mm.


Pericons

2.1.4.1.4. Definició i execució
Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons.
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre.
Els pericons s'han previst modulars construïts “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de peces de plàstic
2
d’alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó f ck = 175 kp/cm o formats per peces
prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera procedent, poden construir-se amb
altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó massís.
L’execució dels pericons inclou l’excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació,
l’abocament del formigó de neteja, la disposició dels mòduls de plàstic d’alta resistència, i el rebliment amb
formigó de l'extradós de les parets.
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s’han descrit en els corresponents articles del Capítol 3
d’aquest Plec.


Col·locació de tapes

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així
com la fixació i acabament de la superfície.


Treballs no especificats

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l’execució de les obres objecte d’aquest Projecte, no
existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s’atendrà, en primer lloc, a l'exposat
en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el
Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives.


Marxa de les obres

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de
les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi
perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar
les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per
l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al
respecte.


Treballs nocturns

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en les
unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui.
En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni,
i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.


Construcció i conservació de desviaments

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments
provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra,
però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades.
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Respecte a l’entorn

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir
net sempre el tall.

2.1.5 Disposicions generals


Termini d’execució de les obres

El termini d'execució de les obres especificades s'ha estimat en dos mesos i mig (2,5) mesos a comptar des
de la data d’inici.


Revisió de plànols i mesures

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat
facilitats, i haurà d’informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que
apreciï en ells.
Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho
així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet.


Prescripcions generals per a l’execució

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de
primera qualitat, d’acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest
Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà
al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció.


Assaigs i reconeixements

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l’ús a que estiguin destinats,
presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la
informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització
d’assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats.
El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com
presenciar la seva preparació i assaig.


Mesures de protecció i neteja

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el
període de construcció.
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments
vigents per l’emmagatzematge d’explosius i carburants.
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les
deixalles i escombraries produïdes.


Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a
proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic
Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en
percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada
unitat d’obra.
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Termini de garantia

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció
única de l'obra.
Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació
de les obres.

Roses, a 2 de maig de 2013

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col·legiat 12.216

Miquel Fort Costa
Geòleg
Col.legiat 1.685
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