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CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Instrucció 6.2.I.C 1975.- “Firmes Rígidos” aprovat per O.M. 12/3 de 1976.
1.

INTRODUCCIÓ I GENERALITATS

1.1.

OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1.1

Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i
normes que regiran la construcció del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PP1 “PRATS DERA MOLA”, PONT D’ARRÓS,
VIELHA E MIJARAN.

1.1.2

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació de Obres
Públiques.
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

Àmbit d’Aplicació

Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de:Blocs”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de
27 de Juliol de 1974.

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin
explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte i, en el
seu cas, el Contracte de obres, per simple referència a ells a l’esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-EME.- “Estructures de fusta: Encofrats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de
27 de Setembre de 1975.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions
legals vigents.
1.1.3

Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de 1967, 11 de Maig
de 1671 i 28 de Maig de 1974.

Disposicions Generals
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents
documents:
•

Generals

Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.
Contractes de l’Estat. Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres. Decret 3854/1970, del
Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament
que és cita a continuació.

•

Sanejament

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació per O.M. de 15
de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de setembre.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i drenants”. Ordre
del Ministeri de l’Habitatge de 18 d’Abril de 1977.
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de
Derivats del Ciment.- Barcelona 1960.
•

Abastament d'Aigua.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (M.O.P.T.M.A), de 1.994.
•

Xarxes d'Energia Elèctrica

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 20 de Setembre de 1973.
Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, del Ministeri de Hisenda de 25 de Novembre de
1975.
•

Seguretat i Salut en el Treball.

Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques, i disposicions complementàries. Ordre 11-41946 i 8-2-1951.
Reglamentació i Ordre en vigor sobre Seguretat i Salut en el Treball en la construcció i obres públiques.
•

Obra Civil.

O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº 67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització de les obres.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.
Instrucció del Formigó Estructural EHE de desembre de 1.998.
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost).
Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge de 17 de Gener de
1963.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per O.M. de 6 de Febrer
de 1976.
Manual de control de fabricación i puesta en obra de mezclas bituminosas, del MOPU Dirección General de
Carreteras 1.978.

Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria de 31
d’Octubre de 1973.
Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre.
Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió en els serveis d’obres
públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, annexes el vigent reglament
electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977.
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre
del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977.
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del Ministeri de
l’habitatge de 13 de Març de 1973.
Norma Tecnològica de l’ Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. Ordre del Ministeri de
l’Habitatge de 13 d’Abril de 1974.
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden relació amb
les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per
realitzar-les.
1.2. CONDICIONS GENERALS
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les
Prescripcions Tècniques Particulars.

Instrucció 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976.
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•

1.2.1.

Documents del Projecte

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del
Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els
problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, per
la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària
necessària.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del
contracte.
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les
normes legals establertes.
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les
funcions a aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; Document núm. 2 Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, Document núm. 4 - Pressupost. El
contingut d'aquests documents es 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: Plànols,
Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de
considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.

•

1.2.3.

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa
persona.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a
“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació
d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevaleix el que s'han prescrit en
aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals
contingudes en el capítol I del present Plec.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència
professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no
podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de
l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys,
que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació
tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre
d’aquesta.

En cas de contradicció entre els diferents documents del projecte sobre l'abast de les obres a executar, prevaldrà el
que sobre el particular es prevegi als imports del document núm. 4 Pressupost sobre la resta de documents del
Projecte.
•

1.2.2.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que assignarà
a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior,
només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

Direcció d’obra
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser
delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista
que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de Ordenances”
d’Obra.
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció
d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les
atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista.

Organització i Representació del Contractista.

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les
seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres,
així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.
•

1.2.4.-

Documents a lliurar al Contractista.
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden tenir
un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament ambivalents,
tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que
es refereix dita expressió són pressumiblement delegables.
•
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada
per l’esmentat Entitat.
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Documents contractuals.

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions
Públiques.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les
seves relacions amb el Contractista, són les següents:
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions
contractuals.
- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament
autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de
materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte.
- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

1.2.4.1.-

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà
constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres
documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el
caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els
Plecs de Licitació.
•

1.2.4.2.-

Documents informatius
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El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre i
consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la
Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a
complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

-

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la
consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres.
•

1.2.5.-

Compliment de les ordenances i normativa vigents
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en
qualsevol altre document de caràcter contractual.

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en
ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
•

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a
les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la
contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants,
fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades,
conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els
treballs necessaris.
•

1.2.6.-

Obligacions i Drets del Contractista.

•

1.2.6.1.

Obligacions Generals corresponent al Contractista.

1.2.6.5.

Presència del constructor a l’obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la
comprovació d’amidaments i liquidacions.
•

1.2.6.6.

Treballs no estipulats expressament.

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara
quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu
esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin,
per cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte
amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de
la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs.

El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció Facultativa.
La llicencia d’Obres.
El llibre d’Ordenances i Assistències.
El Pla de Seguretat i Salut.
El llibre d’Incidències.
El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

•

1.2.6.7.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precísament per escrit el Constructor; per part seva,
aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà
de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si
aquest ho sol·licités.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o
prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es practiquin en el
mateix.
•

1.2.6.8.

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa,
només podrà presentar-les, a través de

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.
•

1.2.6.2.

la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap
reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició
raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Verificació dels documents del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per
la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar les aclaracions pertinents.
•
•

1.2.6.3.

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa.
•

1.2.6.4.

1.2.6.9.

Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

Pla de seguretat i salut.

Oficina en l’obra

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les
obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.
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•

1.2.6.10.

Faltes del personal

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència
greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l’obra els
dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el
seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l’obra.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat
material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà
exactament la que sigui d’aplicació.
1.4.

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
•
1.3.1.
Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.

-

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular.
•

1.3.1.1.

Plànols

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions i
plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al
Contractista.
•

1.3.1.2.

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament
el contrari, les següents despeses:

-

Plànols complementaris.

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris per
definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en
aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.
•

1.3.1.3.

-

Interpretació dels plànols
1.5.

REPLANTEIG DE LES OBRES
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les
obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall
que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà
d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.6.

MATERIALS
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran
d'observar-se les següents prescripcions:

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de
quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en
els plànols.
•

1.3.1.4.

Confrontació de plànols i mides.

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut facilitats, i
haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols
prevaleran sempre sobre les mides a escala.

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la
clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.
•

1.3.1.5.

Contradiccions, omissions o errades en la documentació.

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i
pedreres, que figuren com utilitzables només

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser
executat com si estigués en tots aquests documents.

en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el prescrit en aquests
últims.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per
l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament
indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin
que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o
erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i
correctament especificats.
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra
per la seva aprovació i posterior execució i abonament.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel
Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig.
•

1.3.1.6.

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.
Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors,
etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i
Serveis afectats.
Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
Despeses d’accés i vials provisionals.
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
1.7.

DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per
al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord
amb com es defineix en el Projecte o a 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.

Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP
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Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, en
cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.

reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball
de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per
tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.

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 enterrats mitjançant treballs
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses
en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la
circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos
en bones condicions de circulació.

1.13.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.
1.8.

ABOCADORS
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a
abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació
d'aquestes instal·lacions.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista,
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.
1.14.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin
susceptibles de ser reciclats.

SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions",
aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte.

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels
treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de
treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o
mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

Complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
1.9.

DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant
la visita als serveis 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 últim cas,
consideri necessari modificar.

1.15.

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas
resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot
cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les
partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm.
1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals".
1.10.

1.11.

1.12.

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. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la
conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment
podran ser objecte de reclamació. En el cas de 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 com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.
INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible
executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques
o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres
per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades a fi 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 consideren incloses en els preus del
contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.
EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis
existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o
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En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a
l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i
proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que estableixin en cada
cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà de l’un i mig per cent (1,5 per 100) de
l’import d’execució material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin
la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat. Si les despeses sobrepassen els esmentats límits, es
procedirà de la forma següent:
1. Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses
fins el moment en que s’arribi al límit establert en el plec de clàusules particulars o, en el seu defecte, en el
present Plec de Clàusules Generals.
2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l’import que correspon a resultats satisfactoris.
Aquest import multiplicat per el percentatge calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de la
Propietat, per aquest import addicional s’inclou una previsió de cost en el Pressupost per a Coneixement de
l’Administració. La resta de despeses seran a càrrec del Contractista.
3. Les despeses a càrrec de la Propietat seran abonades per aquesta al Contractista, qui justificarà el previ
abonament d’ells a qui correspongui.
L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, siguin d’aplicació l’augment de
contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués.
La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es refereixi la present
clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no pagades en tant s’acrediti el
seu abonament.
En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat els
contracta la Propietat, independentment del contracte d’obres, es suposarà que aquestes no s’inclouen a l’oferta
del Contractista.
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•

1.15.1

Definició
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la
confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte,
Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció
d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que
realitzin la Direcció d’Obra.
•

1.15.2.7.

Gestió de la documentació.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).
•

1.15.2.

Programa de Control de Qualitat.

•

1.15.2.1.

Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra.

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi
una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de
Qualitat.
•

1.15.3.

Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.).
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o
fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase.
Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents:

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els assaigs, i en
donarà facilitats necessàries.

- Recepció i emmagatzematge de materials.
- Fabricació de tubs.
- Col·locació de tubs en rases.
- Rebliments i compactacions.
- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic.
- Construcció de Pous de Registre.
- Formigons en General - Col·locació i cura
- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.
- Obres de fàbrica.
- Fabricació i transport de formigó.
- Etc.

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el
subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat.
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:
a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat
b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d’obra
que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra.
c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.
•

1.15.2.2.

Procediments, Instruccions i Plànols.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin aplicables:
- Descripció i objecte del Pla
- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists per el Contractista.
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves
- Proveïdors i subcontractistes.
- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat e identificació.

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb
instruccions de treball, procediments, plànols
o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions
del Projecte.
•

1.15.2.3.

Control de materials i serveis comprats.

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà
sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb els
requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i
certificats dels assaigs realitzats.
•

1.15.2.4.

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de
totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra.

Maneig, emmagatzematge i transport.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com
la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies
per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats
en l’Obra.
•

1.15.2.5.

Procés especials.

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal
qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
•

1.15.2.6.

Inspecció d’obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la
Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.)
de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.
1.15.4.

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs
de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte.

1.15.5.

Nivell de Control de Qualitat.
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar de
forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat
d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que
exigeixi una freqüència major.
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient de la
qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per
resultats no acceptables seran de compte del Contractista.
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1.15.6.

Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la
Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra,
que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip
necessari per l’execució d’aquest control.
1.16.

Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja
sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra,
podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a
expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció
ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà.

INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en
la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contratista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels
treballs al menys amb tres dies d’antelació.

1.16.1.

Ordre dels treballs.

1.18.3.

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a
l'Enginyer Superior.

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per
circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

1.17.

MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI

1.17.1.

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte
Reformat.

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas
contrari a càrrec de la Propietat.

1.19.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus
unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un
document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els
següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec,
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de
mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions
normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o
tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga
proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra, Per això, el
Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs
i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta
causa sol·licita.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el 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 les
unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retart de l’obra.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes
que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la
unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari
corresponent.

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se
li haguessin proporcionat.

1.18.

1.18.1.

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ.

1.20.

PARTIDES ALÇADES

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció
d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11.

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de preus
o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.

Obres ocultes.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels
preus unitaris de la Justificació de Preus.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols
previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, entregant-se un a la
Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
1.18.2.

PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per
obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les obres disposi
per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant
de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
d’acord amb el que es convingui.
1.17.2.

Vicis ocults.

Treballs defectuosos.
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones generales y
particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats
d’acord amb l’especificat també en aquest document.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

1.21.

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 de
l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., 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.
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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 esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas
de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de 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, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les
instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà
d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia
El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el
Plec de Prescripcions 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 cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat 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.
1.22.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisatge,
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
A més del que es prescriu en el 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’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les
despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El
Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA
2.1.

MATERIALS BÀSICS

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les especificacions que
s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present
Plec.

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que ordeni el Facultatiu
encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el
Facultatiu encarregat de les obres.
Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300).
Mesurament i abonament
El mesurament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats.

2.2.

PREUS UNITARIS

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior.

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal.

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les
despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar
que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la unitat contractada.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les obres, a fin que siguin
emprades per a la formació de zones verdes.

2.3. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS
Definició
Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, calcinals,
plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavació
dels primers trenta centímetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural.
La seva execució inclou les operacions següents:
ç
- Excavació dels materials objecte d'esbrossada.
- Retirada i transport a abocador dels materials objecte d'esbrossada.
Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents
documents del Projecte.
Execució de les obres
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la Direcció Facultativa de les obres, que
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.
Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que s'hagin de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o
altra vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s'hagessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres.
En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats fins a una profunditat no
inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.
Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diàmetre superior a deu
centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de cinquanta centímetres (50 cm)
de profunditat sota la superfície natural del terreny.

2.4.

ENDERROCAMENT

Definició.
Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui
necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de la mateixa.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica).
- Escarificació de ferm (calçades, voravies, etc.)
- Retirada dels materials resultants a abocadors al seu lloc d'utilització o al més definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la resta de documents del
Projecte.
Execució de les obres. Enderrocament o excavació de materials.
Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat
de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport
d'aquells.
Amidament i abonament.
S'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada o per metres cúbics (m3) realment enderrocats i s'abonaran als
preus del Quadre de Preus núm. 1.
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels materials i mà d'obra
necessària per la seva execució.
Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de canonades de qualsevol tipus.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible utilització o d'algun valor en
lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra.

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada.
Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i finalment
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o llençats. La longitud dels trossos de
fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà
d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte.
Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres.

2.5.

EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i
les ordres de la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, fins que
una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el desplaçament.
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La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de desmunt, com també la seva
repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu
d'excavació del Quadre de Preus núm. 1.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar l'esplanada refinada,
compactada i totalment preparada per a iniciar la col.locació de la subbase granular estaran inclosos en el preu unitari de
l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una
excavació addicional en subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu definit per a totes les excavacions.
Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les
indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.
En els preus de les excavacions està inclosa la càrrega i el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els
materials no són aptes per a la formació de terraplens es transportaran a abocadors sense que sigui el possible increment de
distància de transport motiu de sobrepreu. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament dels materials en determinades
zones baixes de les parcel.les i el Contractista assumirà l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar cap
compensació.

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que només la concedirà
quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys al mateix grau que amb l'equip proposat
pel Director Facultatiu.
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables.
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 95% P.M. Els materials de cada tongada seran de característiques
uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats.
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides, i per tant sigui
autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent.
Amidament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte.

El rebliment de les parcel.les esmentat no podrà superar, en cap cas, les cotes de les voreres més próximes.
Amidament i abonament.

El material a utilitzar serà, en algun cas, provinent de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu del rebliment inclou la càrrega,
el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament.
En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, estesa, humectació,
compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents.

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats dels perfils cubicats dels plànols del projecte.
No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest projecte.
Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, 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.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació de les parcel.les del
polígon. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel.les, amb la finalitat d'obtenir materials de
préstecs. La mencionada excavació de préstecs no podrà, en cap cas, rebaixar el terreny de les parcel.les per sota de les cotes de
les voreres més pròximes.

En aquest preu també resta inclòs el cànon d’abocament corresponent.

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) s'executaran d'acord amb
el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les excavacions, caldrà tenir en
compte el següent:

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon
d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, compactació, anivellament i la resta
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del Director. En el cas que
l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol.licitarà els aclariments necessaris abans de procedir a la seva
execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Director
Facultatiu.
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de
resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels esllavissaments , s'hauran
d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. en cas de dubte sobre
la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'haurà d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense
ajustar-se al que, als efectes de valoració del Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i
complementaris com són:
Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de
qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o
per qualsevol altre motiu, transport dels materials a l’interior de l’obra o de l’abocador, a qualsevol distància, incloent-hi el cànon
d’abocament si s’escau.

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs per 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 préstecs a fi de determinar si la
qualitat dels sòls és suficient.

2.7.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a l'execució del
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de les obres,
els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els mitjans que siguin
necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació.

2.6.

TERRAPLENS

Amidament i abonament.

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els materials per formar terraplens
compliran les especificacions del P.G.3.

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte,
i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del Projecte per tal de poder executar l'obra.

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció de les característiques del
material a compactar en el tipus d'obra.

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el 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 tal d'evitar les
operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte
d'abonament.
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El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la maquinària i mà d'obra
necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per evitar
l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments que es necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús,
als dipòsits o a l'abocador; les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades.

2.9.

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència que aquests s'hagin contemplat o no en el
projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, contemplant-se l'excavació
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques,
etc., o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de
morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 2.4). El Contractista
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser
objecte de sobrecost.

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels
préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport dels materials de préstec esmentats, els quals
estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit en el Quadre de Preus núm.1.

Si no es defineix en els plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8
cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa.

2.8.

VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

Definició.

RIGOLES

Definició.

Procedència.

Característiques generals.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.
Amidament i abonament.
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base, necessari.
La beurada de ciment blanc necessàri a per vorar les rigoles es considera inclosa en el preu unitari d'aquesta que figura al Quadre
de Preus núm. 1.

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita una calçada o una
vorera.
2.10.

LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIÓ VORERES

Procedència.
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Definició.

Característiques generals.

Les llosetes de morter comprimit són rajoles d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants,
que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.
Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció
d'Obra.
Les vorades seràn de formigó prefabricat tipus T-3.
Normes de qualitat.
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2).
Desgast per fregament:
- Recorregut: mil metres (1.000 m.)
- Pressió:
Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2).
- Abrasiu:
Carburundum un gram per centímetre quadrat
(1 gr./cm2) (per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.)
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2)
Recepció.
Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques
generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 cm).
Amidament i abonament.
S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de resistència característica 150
Kp/cm2.

Procedència.
Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada.
Característiques generals.
Si no es defineixen als plànols el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i quatre centímetres (0,04
m) de gruix.
Constitució.
Està constituïda per una capa superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit
mil·límetres (0,028 m).
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi les de color es faran amb ciment Portland i
sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. El dibuix de la cara
superior haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa.
Amidament i abonament.
S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclòs el morter sec 1:4 d'assentament necessari per la seva
col.locació, i exclòs el formigó de base necessari de resistència característica 150 Kp/cm2 (base de la vorera) que s'abonarà al preu
corresponent del Quadre de Preus núm. 1 . La beurada de ciment que serveix de vorada entre totes les rajoles es considera inclòs
en el preu d'aquest panot.

2.11.

PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

Paviment format per peces prefabricades de formigó de 20×20×8 cm, col·locats a mà, sobre una capa de sorra de 4 centímetres, i
encaixant-les entre sí.
Trencament a compressió : superior a 375 Kg/cm2.
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Aquest assaig es realitzarà amb provetes cúbiques, tallades amb serra circular diamantada.
-

Desgast per fregament
Recorregut: 1.000 m.
Pressió: 0,6 Kg/cm2
Abrasiu: Carburundum 1 gr/cm2 (per via humida)

acabament queda inclosa en el preu del formigó de lloses, tal i com s'indica en la literatura de la partida de formigó de paviments
del Quadre de Preus núm. 1 .
Qualsevol pastilla fisurada serà demolida i executada novament, sense cap increment de cost.

Amidament i abonament.

2.13.

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, incloent la capa de sorra d'assentament, i la sorra
necessària per vorar totes les peces del paviment de llambordes.

Condicions generals.

SUB-BASE GRANULAR

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o
grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes.
2.12.

PAVIMENT DE FORMIGÓ

El paviments de formigó són lloses de gruix superior a 15 cm (>0,15 m) i inferior a 25 cm (<0,25 m) amb excepcions si el paviment és
armat (fins a 0.40 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500).
Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de
l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a mínim del 95% del Proctor Modificat, amb una corba
granulomètrica S-2.

Es consideren els següents tipus de formigons segons la seva resistència a flexotracció.
Formigó HP-35, de resistència característica a flexotracció a 28 dies de 350 kg/cm2.
Formigó HP-40, de resistència característica a flexotracció 28 dies de 400 kg/cm2.

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del Laboratori homologat que
s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma.
Amidament i abonament.

Resistència característica: Els paviments de formigó estan constituïts per lloses que treballen a flexotracció. Per tant, es mesurarà la
seva resistència a flexo-tracció.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del projecte.

En qualsevol cas, el formigó a utilitzar haurà de complir les especificacions del PG3 referents a posta en obra, resistència i durabilitat
posterior.

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància,
humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada la unitat.

Toleràncies del paviment
La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlarà dins de les 24 hores a partir de la seva execució.
La superfície del paviment no haurà de presentar diferències de mès de 3 mm respecte a una regla de tres metres recolzada a
sobre de la superfície en qualsevol direcció.
Els punts alts detectats, que siguin causa d'incumpliment de les anteriors toleràncies, s'el.liminaran per mètodes abrasius. Desprès de
ser eliminats, es pasarà de nou la regla en una longitud igual a la distància entre les juntes en que estigui compresa la irregularitat
detectada. La superfície corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals de lloses o juntes longitudinals i per línies
perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin àrees rectangulars.
L'espesor de les lloses es comprobarà mitjançant l'extració de testimonis cilíndrics de 10 cm de diàmetre, amb la frequència i als
punts fixats pel director de les obres. L'espesor del paviment no serà en cap punt inferior al prescrit. Els forats produïts al paviment per
l'extracció dels testimonis, seran reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta del paviment, el qual serà
correctament compactat i enrasat.

2.14.

BASE GRANULAR

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà
amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sotabase i s'executaran els assatjos necessaris. Els
percentatges d'humitat del material i de la superfície de sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.
La compactació serà com a mínim del 98% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2.
Amidament i abonament.
S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del projecte.
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per
a deixar completament acabada la unitat.

Les desviacions en planta respecte a la alineació teòrica no hauran de ser superiors a 3 cm .
Les lloses no presentaran fisures. Un conjunt de petites grietes de curta longitud, no interesant manifestament mès que la superfície
de les lloses, no es considerarà como a una fisura.

2.15.

REGS D'IMPRIMACIÓ

En el cas de presentarse fisures de naturalesa diferenta, el director podrà acceptar la llosa afectada o ordenar la demolició total o
parcial de la mateixa i la seva posterior reconstrucció seguint el contractista les seves indicacions.

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a l'estesa sobre
aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents: Preparació de la superfície existent i aplicació del
lligant bituminós,

Apertura al trànsit

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació de lligant 1,5 kg/m2.

El paviment es podrà obrir al pas de persones i materials per operacions de comprobació de la regularidad superficial quan hagi
pasat el plaç necesari per a que no es produiexin defectes superficials, i siempre que s'hagi secat el producte de curat si s'utilitza
aquest mètode.
El tràfic d'obra no podrà circular a sobre del paviment abans de set díes o de que el formigó hagi prés una resistència a flexotracció
del 80% de la resistència especificada a 28 díes.
L'apertura al tràfic general no es podrà realitzar abans de 21 díes a partir de l'acabament del paviment.

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les especificacions del PG3.
Amidament i abonament
El reg d'imprimació restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic.

Amidament i abonament.
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del projecte, amb la
superficie pavimentada i el cantell de la llosa executada. L'execució de les juntes amb tots els elements necessaris pel seu perfecte

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

2.16.

REG D'ADHERÈNCIA
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Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a l'estesa sobre
aquesta d'una altra capa bituminosa. En la seva execució s'inclou la preparació de la superfície existent i l'aplicació de lligant
bituminós.

500
600
700
800
900
1000
1200
1400

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant de 0,5 kg/m2.
Amidament i abonament.
El reg d'adherència restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic.

0.0035
0.0032
0.0030
0.0028
0.0026
0.0025
0.0017
0.0013

i
i
i
i
i
i
i
i

0.0063
0.0057
0.0053
0.0050
0.0047
0.0044
0.0045
0.0039

La densitat dels tubs estarà compresa entre 1.350 i 1.520 Kg/m3.
2.17.

PAVIMENTS ASFÀLTICS

La temperatura de reblandiment VICAT, segons la norma UNE 53.118 serà > 78ºC.

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, amb especial
atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els
percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, característiques i condicions
s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC
de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control de Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU
1.978.
Execució.

El conjunt tub-junta haurà de resistir la pressió de 1 Kp/cm2 de l'aigua durant 15 minuts segons les condicions de l'assaig UNE 53.332 .
La rigidessa circunferencial específica (RCE) serà superior o igual a 6 KN/m2 per diàmetres inferiors a 300 mm i, superior o igual 8
KN/m2 per diàmetres superiors a 300 mm, segons la norma UNE 53.332 .
Segons la norma UNE-EN 1.446, al sotmetre el tub a una deformació del 30 % del seu diàmetre exterior mig, no es produïrà
trencament o fisuració a les seves parets.
1.36.

Escomeses domiciliàries a la xarxa de clavegueram

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball per la seva aprovació.

Les connexions d'embornals i escomeses domiciliàries amb la canonada principal seran de tipus clip, garantitzant d'aquesta manera
la total estanquitat de les unions, evitant d'aquesta forma possibles fugues de les aigües de sanejament.

Amidament i abonament.

Es farà una escomesa per a cada habitatge, de 25 cm de diàmetre. També es farà una escomesa pels patis interiors.

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el gruix definit als
plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3.

El pendent de la escomesa estarà comprés entre 1.5 i 3 % i el seu traçat serà continu.

2.20.

CANONADES DE SANEJAMENT DE PVC.

Definició

El material i les juntes tindran una estanquitat total, efectuant la connexió per la part superior del col.lector, de l’eix en amunt, amb
pinça o peça especial que no s’endinsi al col.lector.
L’escomesa en previssió acabarà arran de façana amb junta elàstica i tap de protecció. Es deixarà un senyal al paviment i es
grafiaran al plànol de la xarxa construïda.
El sifó general de l’edifici se situarà dins de la parcel.la.

Es defineixen com col·lectors de PVC aquelles canonades fabricades de PVC rígid, amb superfície exterior nervada i interior llisa.
Característiques

Execució de les obres

Els tubs seran de PVC sèrie UNE 53112 amb junta elàstica, col.locats sobre solera de formigó de 10 cm + ∅ cm.

Fa referència a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PVC. S’aplicarà el Plec General de
Condicions Facultatives per a l’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 22 d’agost de 1963.

La part exterior del tub serà corrugada i la interior llisa, ambdues sense defectes (bombolles, ralladures, etc.). Els tubs, les juntes i totes
les unions seran estanques.
El diàmetre mínim dels tubs serà de 500 mm.
Aniran protegits amb formigó als encreuaments de vials i allà on sigui necessari pels càlculs estàtics.
Per a diàmetres superiors a 800 mm seran tipus Rib-loc o equivalent i, per a la seva menor deformació de la sèrie A ò EG.
Respecte dels càlculs mecànics de les canonades o del formigó que recobreixi els tubs, s’han de considerar les accions de la
Instrucció de ponts de carreteres per als tubs sota calçada (vehicles de 60 Tn) i de l’eix de 13 Tn per als tubs situats sota vorera.
En tots dos casos les resistències del terreny, llevat informe geotècnic del lloc de les obres, seran:
- Per a llims argilo-sorrencs, de resistència promitja a la penetració 15 Kp/cm2 , la càrrega màxima admissible serà de 0.2 a 0.3
Kp/cm2 ; estan situats entre les cotes 4.00 i 2.60.
- Per a les sorres, micàcees de gra fi i de vegades llimoses, amb resistència promitja a la penetració 30 a 50 Kp/cm2, la
càrrega màxima admissible serà de 0.3 a 0.90 Kp/cm2 ; situades per sota de la cota absoluta 2.60.
El pendent de construcció haurà d’assolir preferiblement uns pendents (m / m) com a mínim compresos segons la següent taula:
Diàmetre
∅ (mm)

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

Pendent
(m / m)

S’evitarà recolzar els tubs en un sol punt i es procurarà moure’ls el mínim possible un cop estiguin descarregats. Per tant, s’aconsella
fer la descàrrega en un lloc proper al punt de col·locació o allà on indiqui el Director de les obres. Totes les despeses i danys
resultant d’una manca de precaució aniran a càrrec del Contractista adjudicatari de les obres.
Els tubs es col·locaran perfectament anivellats segons els plànols del projecte. Abans de tapar els tubs s’haurà de demanar
l’autorització del Director de les obres.
El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant. Per això, el Contractista presentarà al Director de la obres
un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest l’aprovi. Els tubs es col·locaran
sobre una solera de formigó, lligant-los a aquesta mitjançant filferros per evitar que surin durant el formigonat. No es rebran els tubs
que no s’ajustin als articles d’aquest Plec.
Documentació i proves.
Es lliurarà un joc de plànols “as built” de la xarxa construïda, en base vegetal i en base informàtica, amb coordenades absolutes X,
Y, Z.
Es faran proves d’estanquitat amb aire o aigua a pressió.
Es farà inspecció amb càmera de TV lliurant videocassete i informe de la xarxa completa. Aquesta serà una unitat d’obra del
pressupost i l’acceptació de l’execució serà imprescindible per executar els paviments.
Mesurament i abonament
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El subministrament i col·locació de canonada de PVC es mesurarà i abonarà per metre lineals (ml) de canonada realment
col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec, i en els plànols del Projecte.

Els pous de registre es col.locaran als canvis de direcció, pendent o diàmetre i a les unions de conductes d’aigües permenents. La
separació serà de 30 a 40 metres als conductes no visitables. El conjunt pou canonada serà estanc, amb les juntes adients.

S’inclouen a les operacions d’instal·lació de la canonada l’execució de juntes. Es descomptarà de l’amidament la longitud de les
peces especials.

La solera serà de formigó armat HA-20/B/20/IIa, amb xarxat cuadriculat ∅ 10 c. 0.10 m, sobre 10 cm de formigó de neteja.
El tub serà passant fent mitja canya.

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessaris per a la seva
execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la
inspecció facultativa.
Les connexions de la xarxa existent amb de clavegueram la projectada es valoraran a part de les canonades de sanejament;
s'amidaran per unitat de connexió totalment acabada (ut) inclosos tots els materials, operacions (demolicions de col.lectors i
obertura de forats incloses) i mitjans necessaris per deixar l'obra completament acabada tal i com s'especifica al Quadre de Preus
núm. 1.

Els graons seran de polipropilé, separats 35 cm, a 50 cm de solera i a 25 cm del paviment.
Les tapes dels pous seran del tipus GTS, abatibles, D-40 a 60 cm de llum lliure mínima. El marc i la tapa estaran tornejats amb pintura
epoxídica anticorrosió per l’interior. Portaran imprès l’escut del Prat i les inscripcions “Ajuntament del Prat” i “Clavegueram”
Els pous seran cuadrats de 70 cm.
El canvi de direcció es farà mitjançant un pou per tubs de diàmetre inferior a 600 mm i angle més petit de 90º. En cas contrari es farà
a través de dos pous.

2.21.

ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT.

Els pous de gir i de confluència de diversos conductes tindran una diferència de cotes d’entrada – sortida de 3 cm com a mínim.

Condicions generals

Als pous de canvi de diàmetre, el tub de sortida serà el que conformarà la solera i estarà 2 cm per sota del d’entrada.

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98.

Recepció

Qualitat

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi aprecien directament
defectes com:

La tensió de ruptura serà superior a sis mil cent quilos per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2).
L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al quatre per cent (4%), i per això s'entén la deformació unitària romanent
mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de 10 diàmetres (10f) situada a més de 5 diàmetres (5f)
del coll d'estricció i a més de 3 diàmetres (3f) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a
un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per
centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2).
En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir una deformació romanent
del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu
límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos obtinguts en l'assaig de
"n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos impar.
La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del PG3.
Assaigs
Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del
ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig de doblegament, descrit en la Instrucció del
Formigó Estructural EHE-98.

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm.
- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses.
- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó.
Execució de pous de registre
Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director de les obres, de l’espai
existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior
al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no disposi el contrari.
Amidament i abonament
Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut), incloent l’execució de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de
terreny, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els pates de polipropilé amb ànima d'acer, i tots els elements i
materials necessaris per tal de deixar completament acabada.
El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessaris per a
la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per
la inspecció facultativa.

2.24.

DRENATGES SUBTERRANIS

Armadures i elements metàl.lics
Definició
S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat
presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el Quadre de Preus núm. 1.
Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i la posada a l'obra. Així
mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de sustentació, les pèrdues per retalls, els lligams, etc.

Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es col·loca en el seu fons un tub porós, per captació d'aigües,
circumdat per material de filtre adequadament compactat .
Condicions generals
Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats.

2.22.

POUS DE REGISTRE

Definició
Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació.
Característiques generals
Els pous de registre seran de fàbrica de maó massís, arrebossats i liscats interiorment amb morter de ciment amb proporció 1:1.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

El material utilitzat en la seva fabricació i haurà de complir les condicions indicades pels tubs de PVC. En cas de que s'utilitzi formigó
porós haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari per assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se
com tal la de (50 l/min/dm2) sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2).
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o del drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures
de defectes, esquerdes i deformacions.
Resistència
La Direcció podrà exigir les proves necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega.
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La càrrega de trencament mínima, obtinguda en l'esmentat assaig, serà de 1.000 Kg/m.

Als carrers on per la disposició de l’embornal i el possible estacionament dels vehicles la reixa abatible pugui quedar sota els cotxes,
la caixa serà doble i es podrà netejar des d’un registre situat a la vorera amb tapa de 60 x 40 cm. La vorada es recolzarà en dintell.

Forma i Dimensions
La forma i dimensions del tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així com els corresponents junts, seran els assenyalats en els Plànols i
Prescripcions Tècniques Particulars o, en altre cas, les que assenyali la direcció de l'obra.

La reixa longitudinal portarà pendent incorporada si la del paviment no assegura la autoneteja i connexions al col.lector segons
cabals necessaris. Durà fonament i proteccions laterals i la reixa i la connexió al col.lector serà sifònica registrable amb reixa o tapa
com als embornals.

Els tubs seran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui en els colzes o peces
especials. La fletxa màxima amidada pel costat còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre. El diàmetre interior serà
fixat en els Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%).

La caixa dels embornals serà de 70 x 30 x 100 cm de mides interiors, tenint un sorral de 50 cm i un sifó mínim de 10 cm. Serà estanca i
impermeable de polietilé, totxo massís arrebossat (1:1) i lliscat, de formigó HA-20/B/20/IIa armat amb xarxat “in situ” o prefabricat,
assegurant l’estanquitat amb dues mans de pintura tipus grano-poli-tech de Lotum o equivalent.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no
suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

La solera dels embornals serà de 20 cm de formigó armat HA-20/B/20/IIa amb xarxat cuadrat de ∅10 c. 0.10 sobre 10 cm de formigó
de neteja. El trasdós estarà formigonat contra-terres o reblert amb formigó pobre.

Execució del llit d'assentament de la canonada

El sifó serà ceràmic, de conglomerat hidràulic o colze de polietilé o de PVC.

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons es impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si
el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

Les reixes seran abatibles o practicables tipus C-250 amb obertures perpendiculars o oblíques a la via.

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota la longitud de la rasa.
Col·locació de la canonada
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'obra. Un cop obtinguda
l'autorització els tubs s'estendran en sentit ascendent amb els pendents (amb un màxim del 5 per mil) i alineacions indicades en els
plànols. El tractament dels junts i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els Plànols i les instruccions de la Direcció.
Col·locació del material filtrant

La connexió amb la xarxa serà amb tub homogeni amb el col.lector, de 250 mm de diàmetre abocant preferentment a pou de
registre o connexionat amb junta elàstica tipus pinça.
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o
matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
Amidament i abonament
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta i pou de
caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria.

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb al replè amb material
filtre fins a l'alçada indicada en els plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que es
compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició.

2.25.

Durant les operacions de replè de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es produeixi cap segregació en els materials
de filtre utilitzats.

El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 atm de pressió.

Amidament i abonament
Els drenatges subterranis s'amidaran per metres lineals (ml) realment executats, amidats segons l'eix del tub o del drenatge. A
l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant està inclosa l’excavació, la preparació de
l'assentament, canonades, material filtre (graves), replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per deixar
acabada la unitat.

CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat.
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu
palp serà parafínic i gras.
La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C.
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran mecànicament el tub.

2.24.

EMBORNALS, BUNERES I REIXES LONGITUDINALS

Definició
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les
calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. La reixa longitudial és el mateix però amb més
amplada i llargada i, se sol situar perpendicular a l'eix del carrer interceptant així tota l'aigua de la calçada.
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, generalment protegit per una
reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical.
Materials
Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec.

L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un
sistema de con o rosca.
El muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels
tubs entre sí.
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, sense rebabes i
perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap del tubs tot controlant la temperatura per
no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es
deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior.

Característiques

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les entre elles per mitjà de
cargols.

Seran sifònics i se situaran als llocs on s’interceptin les aigües de pluja.

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576.

L’embornal tipus (70x30 cm) recollirà una superficie reduïda d’escorrentia de 200 a 300 m2.

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris:

Es col.locaran abans dels passos de vianants i als punts baixos lloc on es duplicarà la superficie de recollida. Es combinaran amb
obertura vertical a la vorada tipus bústia.

Tubs de polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i brida boja.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP
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Tubs de polietilè: Platina de polièster amb coll reforçat per unió al tub reforçat :

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària
per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5).

Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció.
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió nominal i igual a protecció
contra la corrosió.
Portaran gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació.
S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per soportar les forces originades per la pressió interior.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de formigó no
presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2).
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de contenir
substàncies agressives per al formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per
facilitar aquesta tasca.

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior del tub com a mínim.
Amidament i abonament
Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els preus del metre lineal (ml.)
de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de junts, les proves de la canonada instal·lada, i totes
les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé,
les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari que
marqui el Quadre de Preus núm. 1 .
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de
Preus nº 1.

2.26.

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de l'aigua del formigó,
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta
conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats
estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin
d'aquelles garanties.
Amidament i abonament
S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, deduïts dels plànols de
construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres de fàbrica definides en el Quadre de Preus núm.
1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials,
totes les operacions d'encofrat i desencofrat, neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres
estiguin d'acord amb els Plànols i el Plec de Condicions.

ENCOFRATS

Definició
Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest últim es
designa al que resta embegut dins del formigó.

2.27.

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT

Tipus d’encofrat i característiques

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització
vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot
moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la
senyalització vertical s'adaptarà a la normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment.

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fixe o lliscant.

Senyalització horitzontal o marques vials

En qualsevol cas, el Contractista, infomarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es proposa emprar a
la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació.

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura,
termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.

Control de Qualitat

Cal que compleixin els següents requisits:
- visibilitat diürna i nocturna
- resistència al lliscament
- resistència a la deterioració

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que constituixen l’encofrat.
Materials
La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les fustes per a encofrats
hauran de complir les següents condicions :
- Procedir de troncs sans.
- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong.
- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es procurarà tenir el menor nombre
de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita.
- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça.
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat.
- Donar un so clar per percussió.
Per als encofrats metàl.lics regirà la instrucció PG3.
Execució de les obres
Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metàl·lics o d'altre material
que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del Director.

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de
condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació:
- el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de
l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul.la.
- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300
milicandeles per lux i metre quadrat.
- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat.
- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%.
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació,
un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la
custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la
pintura existent.
Mesurament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.
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La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per
metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra
necessària per a la seva execució.

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense zones de fosa blanca
(cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les
superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises.
Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades
d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran:

Senyalització vertical
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a la circulació
o l’itinerari.
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material admès
per la normativa vigent.
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

a) Duresa Brinell 205-235.
b) Resistència a tracció 18.22 kg/mm2.
c) Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg.
d) Càrrega de prova de 40 tones.
Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma cilíndrica de 30 mm. de
diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les
peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- cartells senyalitzadors
- cartells informadors

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, però la seva secció serà
quadrada i de 50 mm de costat.

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran.

Mesurament i abonament

Amidament i abonament

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col.locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la
cimentació.

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de pous de registre i
embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat.

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col.locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de
fixació, sustentació i fonamentació.

2.29. OBRES DE FABRICA DE MAONS

Recepció

Elements d’abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la
percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants.
Aquests elements poden ser horitzontals (biones, baranes...) o verticals (pilones).
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.
Mesurament i abonament
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col.locats en obra segons els plànols de detall o,
en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra.

S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.2 i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm. 1.
Reenfonsaments, regularitzacions i arrebossats brunyits
Acabades les obres de fàbrica de maó vist, es tractaran els paraments amb el mateix morter amb el que s'han construït, tenint cura
que presentin la major uniformitat possible, i enrasant el morter dels junts amb els cantells dels maons.
Quan els paraments corresponents exigeixin ser regularitzats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de
reenfonsament esmentats anteriorment, amb la diferència de que el morter dels junts ha d'arribar només fins a cinc mil.límetres
(0,005 m) dels cantells dels maons en lloc d'enrasar amb aquests. Realitzant el reenfonsament es regularitzaran les superfícies amb
morter de ciment, proposat per a aquesta finalitat en els documents corresponents.

El preu inclourà el subministrament i col.locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells
materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

En aquells paràments corresponents a obres ja construïdes, en les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de la regularització
necessària per a omplir forats dels junts i de la fàbrica, es practicarà, en general, la regularització d'acord amb el que ha estat
esmentat, i sobre aquest un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada amb aquesta finalitat en els documents del
Pressupost.

2.28.

Per últim, per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa
en l'última part del paràgraf anterior.

FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS

Provindrà de fàbrica especialitzada.

Mesurament i abonament

Característiques generals

Totes les operacions esmentades en el present article no seran objecte d'abonament independent, ja que es consideren incloses en
els preus de les unitats de fàbrica de maons.

Les tapes dels pous seran del tipus GTS, abatibles, D-40 a 60 cm de llum lliure mínima. El marc i la tapa estaran tornejats amb pintura
epoxídica anticorrosió per l’interior. Portaran imprès l’escut del Prat i les inscripcions “Ajuntament del Prat” i “Clavegueram”. Les
tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la
tapa i el marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral.
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de bombeig.
Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament.
Normes de qualitat
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ENCREUAMENT DE VIAL

Definició.
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la
construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà
l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada.
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Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les
envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama
del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.

- diàmetre nominal
- pressió nominal i de treball
- norma segons la que ha estat fabricat

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes
les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent.

Mesurament i abonament.
Canonades de polietilè.
Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament, incloses les
tronetes de registre i connexions corresponents.

El polietilè per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131.
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni d’incrustacions.

Plànols
Canonades de fosa
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i
distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545.

Encreuaments d’abastament d’aigua

Unions de tubs

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilè, caldrà protegir la canonada amb caixetí de
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el
material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor
Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la
generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,5 m com a mínim.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub.

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça
d’unió.

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó HM-15. Els materials de
rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs.
Unió de tubs de polietilè.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un
sistema de con o rosca.

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada col·locada.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
Encreuament d’enllumenat públic
Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó HM-15, col·locats a una
fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada.

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el premsat dels
tubs entre sí.
Unió de tubs de fosa

Encreuaments de la xarxa telefònica
Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà material de junta.
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El material de rebliment seran sòls
adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota
inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m.

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer.
Peces especials.

Encreuaments de reserva
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb tot allò que especifiqui la
normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

2.31.

INFRASTRUCTURA DE SERVEIS

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del
fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.

L’obra de construcció de la infrastructura de serveix comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma coordinada a les
zones de serveis de la vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de
referència topogràfica per construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat (en cas que hi hagi), telefonia, subministrament
elèctric en mitja tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei.

2.32.

ABASTAMENT D’AIGUA

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:
- per a tubs de polietilè: polietilè
- per a tubs de fosa: fosa
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.
Corbes

Generalitats
Cada tub portarà impreses les característiques següents:
- marca del fabricant
- any de fabricació

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim.
Cons
S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents.
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Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca.
Derivació en T
Vàlvules de retenció
Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació.
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.
Collarins
El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors.
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les derivacions de menys de 40
mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collarí s’aconseguirà
per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.
Vàlvules

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer. La tanca
sempre serà estanca.
Purgues
S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de
clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos,
acer inoxidable i elastòmer.

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions
superiors.
Ventoses

El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les
pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de
quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà pintat.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única cara,
sense esforços excessius.

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2.
Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si no porten eix telescòpic i
trampilló.
Boques de reg

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran perfectament ajustades.
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400, d’aleació d’alumini
o bronze, DN 45 ò 70.

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres.

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.

Comptadors per a les boques de reg

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan no portin eix telescòpic i, si
en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les tronetes
estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la troneta.

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal·lació,
conjuntament amb la direcció d’obra.

Vàlvules de comporta

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25
kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la valona de fixació.

Hidrants

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033.

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer.
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan
estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.

Hidrants soterrats

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault.

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23400.

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per les
dilatacions.

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m.

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la seva situació anirà
senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.
Hidrants aèris
Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals o superiors a
200 mm.

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de
servei en un moment de necessitat, així com d’un sistema d’autobloqueig.

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors.

Execució de les obres

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície
d’elastòmer entre la papallona i el cos.

Rases

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s’accionarà
per mitjà d’un reductor.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per instal·lar la
canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la superfície de 100 cm, quan s’instal·li sota
voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. El fons de la rasa
en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim.
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Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, exemptes de
pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub.

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins a la part superior del
tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70
m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La tapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a continuació.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una densitat superior al 95% de la
màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat.

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin.

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de Condicions per
Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de la Companyia Subministradora.

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

Excavació i rebliment de rases

Amidament i abonament

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides en el projecte per
a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua.
Amidament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües s’amidaran i abonaran per metre
lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de
juntes, les canonades, peces especials, valvuleria, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les
obres amb la qualitat definida en els apartats anteriors.

Si en els 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 al preu únic definit d’excavació.

També regirà en tot moment el Plec de Condicions Tècniques Particulars de la Companyia d'Aigües del Prat que s'adjunta en
aquest projecte.

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que
siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà comprès en els preus de l’excavació i els quadres de
preus o pressupostos no especifiquen el contrari.

2.33.

XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a qualsevol distància. La
direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions per evitar les operacions d’apuntalament,
però els volums sobrexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord
amb l’amidament teòric dels plànols del projecte.

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i Generals

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’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 calçats que calguin; el transport dels productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a
l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades.

-

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, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que
el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

-

"Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" (Decret del 12 de maig de 1954).

-

"Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 28 de novembre).

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. Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment,
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials
de préstecs i estaran inclosos en el preu unitari de rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no
especifiqui el contrari.

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals especificades en els documents
següents:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre).

- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y Hojas de Interpretación", publicats pel
Ministerio de Industria.

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras", aprovats per Ordre de
23 de febrer de 1949.
-

"Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda.

-

"Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano".

-

"Normas UNE" declarades d'obligat compliment.

-

Les recomenacions de U.N.E.S.A.

Condicions mínimes d’acceptació

-

Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vías Públicas", publicat pel Ministerio de Obras Públicas.

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.

També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat
a la contractació de la present obra.
El contractista s'obliga a mentenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic encarregat, a fi d'evitar
criteris diferents i posteriors complicacions.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per
facilitar-lo.

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.

Permisos, llicències i dictàmens.

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes)

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, i
haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, així com de visat del projecte d’enllumenat públic,
del col·legi professional corresponent.

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària d’1 m com a màxim,
seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló
d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 × 40 cm.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

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.
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.
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Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques.
Conduccions sota vorera
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra els catàlegs,
cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
Abans d'instal.lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent:

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de fondària per a la
MT, i de 0,70 cm per a la BT.

-

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.

Bàculs i columnes.

Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixàries, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.),
que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte.
Certificat de colada.
-

Lluminàries.

Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm, sobre la qual es col·locaran els
cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable.
Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT,
per tal d’evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curt-circuït o dilatacions.
Sobre la capa de sorra de recobriment, es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquesta capa, anirà una cinta de
senyalització de la companyia distribuidora.

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, concretament del reflector.
Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat.
Corbes fotomètriques.
Conduccions sota calçada
-

Làmpades.
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigó.

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i fluix lumínic.
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.
-

Equip d'encesa.
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
La fondària de les rases serà, com a mínim, de 0,90 m per a la de MT i de 0,70 m per a la de BT en guals, i d’1 m sota calçada.
-

Cables.

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

En els extrems de la conducció sota calçada es construirà una troneta, sense tapa, de dimensions que permetin la manipulació dels
conductors.

-

Elements singulars.

Tubs i canalitzacions.

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència.
La totalitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal.lador o persona qualificada, amb menció
expressa de l'obra a la qual van destinats.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptades per la direcció de l’obra. Aquest control previ no
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si
no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin.

Tronetes
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de
ferro colat, si s’escau.
Basaments i suports d’armaris
Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris.

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament
i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condició, la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a
càrrec de la contracta.

Estacions transformadores
Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aèries i soterrades.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes
o deteriorats.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran
del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del director de l’obra.

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies
elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció
facultativa.

XARXA ELÈCTRICA (MITJA i BAIXA TENSIÓ)
Cables (Conductors)

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, enllumenat interior,
reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials
necessaris, així com l’aportació de mitjans que calguin per al correcte acabament de l’obra.

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o
DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats.

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat, el subministrament, la col·locació i el tipus
d’acabat exterior que determini la direcció d’obra.

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i
designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Unitats interiors de l’estació transformadora

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del neutre de BT,
circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al
bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord amb la Companyia elèctrica subministradora.

Conduccions de xarxes elèctriques
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per col·locar els conductors de MB i BT sota les voreres i calçades.
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Projectors
ENLLUMENAT PÚBLIC
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica.
Condicions dels materials
Llumeneres tancades

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de protecció del sistema òptic
IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP-66.

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip
elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44, com a mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà
mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II.

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell.

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat
d’allotjar làmpades de doble contacte.

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra de vidre.

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons UNE 38269. Aniran
convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 480325 amb lluentor a 60º > 83% +
5, segons UNE 48026 o normes equivalents.

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d’una premsa-estopa amb
curt-circuïts seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10×38 mm.

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, d’1,2 mm, el qual, un cop
conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017.

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, d’1,2 mm, el qual, un cop
conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 38017.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017.

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al mecànic.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable.

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim.

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les làmpades d’ampolla
transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60%
quan l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han
d’obtenir els resultats luminotècnics projectats.

Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l’armadura, dipositada
perimetralment en una canaleta adequada.

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols.

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses
graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiment lluminosos.

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements
elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP-44, segons EN 60598.
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir alteracions a
temperatures de fins a 120º C.

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable.
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats
de La Propietat.
Balast

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura mitjançant un mecanisme que
pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com verticalment, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes
distribucions del feix de llum.
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de suport, que assegurin que la posició de la lluminària
no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada.
La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, amb cable tricapa de
poliester fibra de vidre.
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 hores de funcionament a
temperatura ambient de 25º C, cap punt dels diferents components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE
EN 60598.

Característiques físiques:
Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació
Temperatura de treball nominal màxima Tw
Potència nominal i tipus de llum
Augment de la temperatura nominal del balast
Tipus interior o exterior

Característiques constructives:
Els balasts hauran de ser construïts amb:

Llumenera esfèrica

La base portaglobus serà de fosa d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora.

1. xapa magnètica de baixa pèrdua
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada.

Característiques normatives:

Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l’impacte IP-9, i a l’envelliment per acció de la
radiació ultraviolada.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

23

Projecte d'urbanització del PP1 "Prats dera Mola" Pont d'Arrós
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:
Proteccions
2. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat.
3. CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de funcionament.

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes
les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure un de 35 mm2 de secció. Les plaques i el cable aniran
soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, com a mínim.

Arrencadors
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de fusió.
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així
com perills innecessaris.

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió
entremig de dos punts de llum.

Característiques físiques:
A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intenstitat de defecte.
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció
Tensió nominal, freqüència
Temperatura de treball nominal màxima Tw
Potència nominal i tipus de llum
Augment de la temperatura nominal del balast
Indicació de la capacitat de càrrega

Característiques constructives:
1. Components electrònics de qualitat professional
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini.
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius.
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota l’operació sigui
inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulació.
Caixa de connexió en columna
S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna.
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la
columna mitjançant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció
(coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les
connecten.
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre de les
tronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les línies.

Característiques normatives:

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà els borns polits i no tallants.

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:

1. CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions de funcionament.

- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a la llumenera.
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que figuren en els plànols.

Condensadors

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material
inoxidable.

Característiques físiques:
Centre de maniobra i comptatge
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marca d’origen
Número de model o referència del fabricant
Capacitat nominal i tolerància
Tensió nominal
Quan es munti una resistència de descàrrega o un fusible es posarà el símbol corresponent
La freqüència nominal o gamma de freqüències
Temperatura nominal mínima i màxima
El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la correcta maniobra d’encesa i
apagada de la il3luminació, així com per al seu control i mesurament.
Principalment consta dels elements següents:
- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors d’intensitat i tensió, en el seu cas.
- Armari de protecció.

Característiques constructives:
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metalitzat sobre nucli estable
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i només quan la instal·lació ho
requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible

- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les
peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc.
- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per
gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per
estrep i de ruptura brusca.

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents:

- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctrica real.
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de
descàrrega), prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de
descàrrega), prescripcions de funcionament.

- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: circuits per a la connexió del
sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada); circuit especial per a connexió i apagat
de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària; quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa
de més de 1.500 hores (bateries de NiCd; protegit davant de les pertorbacions elèctriques.

Característiques normatives:

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP
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- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius
(UNE-21.031).
- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La resistència de posada
a terra no serà superior a 10 ohms, col·locant, si fos necessari, més plaques a terra, les quals compliran el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat
RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord amb l’Estació Transformadora propera.
Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serà connectada la carcassa
de l’armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de
terres de l’enllumenat.
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.
Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, i un altre per a les
instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions.
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat, amb fibra de vidre i tapes transparents
de policarbonat, amb les característiques següents:

- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens.
- l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics, així com tampoc alterarà el factor de potència de la
instal·lació.
- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un microruptor en la placa
electrònica.
- l’equip estarà dotat de by-pass automàtic.
- disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa.
- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges ni corretges.
- disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP.
- haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància d’alimentació
de les làmpades.
- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms.
- l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes e transmissió, servomotors, engranatges, corretges, etc.
- incorporarà control per microprocessador.
- disposarà de comunicació mitjançant interface RS-485, el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un sistema de control
d’enllumenat centralitzat.
Cables per a enllumenat públic
Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de:

-

doble aïllament
resistència d’aïllament > 5 M
rigidesa dielèctrica > 5 Kv
autoextingible (UNE 53315)
IP 659 (UNE 20324)
ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes.

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit,
marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres.
Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble.

K=

mm 2
1
= 0,014241
segons UNE 20.003
m
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de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols.
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. La seva tensió nominal de funcionament serà de
0,6/1 kV i la tensió de prova de 3.500 V.
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE RVFV 0,6/1 kV.

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instrucció MI BT 021.

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic (alumini) als unipolars.

Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.

La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82.

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons UNE 21.12391, apartat 20.

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat
L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents:

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular
XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91.

- tensió d’alimentació:

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

3×380 V amb neutre

- marges de regulació:
amb U de sortida nominal +39% - 5%
amb U de sortida en règim estalvi VM +18% - 20%
amb U de sortida en règim estalvi VSAP
+10% - 24%

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa.

-

Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra
damnatges mecànics.

marges de freqüència
48 Hz a 63 Hz
precisió de la tensió de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament
estabilització regulació independent per fase
distorsió harmònica
nul·la
rendiment superior al 97%
temperatura ambient de treball
-40º a 45ºC
humitat relativa 0%-95% no condensada
alçada màxima de funcionament
2.400 msnm
factor de potència admissible
0,5 induc. a 0,7 capacitiu
proteccions d’entrada
magnetotèrmica per fase
ind. Òptiques per fase en l’equip
U de xarxa present
U en borns de sortida
- ind. Òptiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automàtic
procés ordre estalvi activada
- ind. Acústiques per fase en cada UE alarma by-pass automàtic
- selector tipus làmpada VM o VSAP
- by-pass automàtic
- l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de pujada i baixada.
- l’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases.
- l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 200 V, matenint-se en aquest
nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals començarà la rampa fins atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més.
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De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per a les
de sota calçada.

La unió es farà amb maniguet i junta.
Columnes i bàculs
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal·lades.
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran troncocòniques, de les dimensions
especificades en els mateixos i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim.
El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil
continu i en atmòsfera controlada, amb material compatible amb l’acer base.
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades en els plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de
reforçament i cartabons de recolzament.
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la tracció, cargolat a l’extrem
superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la massa de formigó.
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i zincats.
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Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador adequat a les potències i tensions indicades.
L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons arrodonits.
Es mesurarà per unitat (ut) de transformador connectat i comprovat.
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat exteriorment en línia contínua, i interiorment amb segments
per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora
Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada
d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a
la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.
Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de
contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la superfície de la columna.
Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de
galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldat serà uniforme i continu; en
cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i de sortida, protecció del transformador, etc.)
necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix, inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i
protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra i tot el material necessari per al bon
funcionament de la E.T.
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada.
Instal.lació en Baixa Tensió
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de distribució complet, de quatre més quatre (4 + 4) sortides
protegides.
Es mesurarà per unitat (ut) totalment instal.lada i comprovada.

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals.
Cables
També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir un
maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se
les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu.

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carrebuig i
col.locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de comprovar el
compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8.
També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels
trams sigui el mateix.

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part proporcional d'unions, derivacions,
terminals, etc.

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de
qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de l’empresa”.

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques que s'assenyalen en els plànols
corresponents.

Basaments de les columnes

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i el recobriment dels
cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces ceràmiques de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per
a passar els cables (o qui convingui, canaletes prefabricades).

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en els plànols.
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aquest les arestes quedin arrodonides.
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica en els plànols una resistència superior), en
el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud
suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i les seves volanderes.

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i la protecció de
formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants.
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o canaletes) necessàries.
També hi està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat.

Conduccions
Es mesurarà per metre lineal (ml).
Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, que es col·locaran
envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina
de plàstic senyalitzadora del servei.
Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra.
Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de fondària; els tubs aniran envoltats de formigó HM-15 en
comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits, més un que es deixarà de reserva.
A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions que permetin la
manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat.

Punt de llum
La unitat de punt de llum es defineix com el conjunt de columna lluminària tancada completa, l'equip d'encesa d'alt factor, la
làmpada, el tauler fins a la lluminària, la connexió a terra de tot el conjunt, com també el dau de formigó amb els seus perns
d'ancoratge, inclosa l'excavació i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. No s'inclouen les
piquetes de terra ja que s'amidaran i abonaran a part per unitat de piqueta totalment col.locada als preus corresponents al
Quadre de Preus núm. 1 .
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada.
Centres i quadres de maniobra

Mesurament i Abonament de les instal.lacions d'Energia Elèctrica i d'Enllumenat.
Estació transformadora
L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació, segons esquemes que figuren en
els plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa subministradora.
Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al correcte acabament de l'obra es mesurarà per
unitat (ut) totalment acabada.
Transformador
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S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal.lats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa,
apagada, protecció i mesurament de les instal.lacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics, galvanitzats, cèl.lules fotoelèctriques, rellotge horari, compactadors,
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, connexió a terra, base per al corresponent
ancoratge, cable elèctric de connexió de servei fins al quadre de baixa tensió dins de l'Estació Transformadora, etc.
L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements abans esmentats, com també l'obra civil
d'assentament de l'armari.
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Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei.
A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els següents.
PROVES PER A LES RECEPCIONS
Assaigs de les Instal.lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment
Proves per a la Recepció Provisional de les Obres
S'efectuaran els assaigs següents:
Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres efectuarà, en presència dels
Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per comprovar que les obres han estat
executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i de les modificacions que hagin estat autoritzades.
La Contracta haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els mesuraments que s'esmenten més endavant.
No es rebrà cap instal.lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, demostrant el seu perfecte
funcionament.
Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents necessaris per a la immediata
connexió de totes les instal.lacions; en particular:

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre aquests i les parts que no estan en
tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores.
- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la qual no haurà de ser inferior a mil
per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V).
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels corresponents a les parts metàl.liques, no
sotmeses a tensió, com a les neutres dels transformadors, i haurà de complir el que s'indica en els reglaments vigents.
Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a la seva tensió de servei normal.

-

Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.

-

Butlletins de l'Instal.lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria.

-

Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria.

-

Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1.

Assaig de les Instal.lacions d'Enllumenat Públic
-

Caiguda de tensió:

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre de comandament i en les
capçeleres dels diferents ramals. La aiguda de tensió, en cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de
comandament, si en aquest s'assolís el seu valor nominal.

Reconeixement de les Obres
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament netes i desembarassades, tots els
materials sobrants, les deixalles, els embaltges, les bobines de cables, els mitjans auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els
rebliments, les escombraries, etc.
Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen amb les
mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i funcionament. També es comprovarà que la construcció de les
obres de fàbrica, la realització de les obres de connexió a terra i el muntatge de totes les instal.lacions elèctriques han estat
executades de forma correcta i acabades i rematades completament.

Aïllament:

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, connectat a terra o entre conductors actius
aïllats. El mesurament de l'aïllament s'efectuarà segons el que indica l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
corresponent.
-

Proteccions:

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del
conductor protegit.

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:
-

Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats.

-

Alineació dels punts de llum.

-

Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en general.

-

Tipus, tensió i intensitat nominals.

-

Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació.

Línia de terres:

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 W).
Equilibri entre Fases
Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre elles.
Identificació de Fases
- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes en ells, humitats i
penetracions d'aigua.
- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a efectuar amb les instal.lacions
elèctriques els assaigs que s'indiquen en els Articles següents:

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen conduccions, els conductors de les
diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu color.
Il.luminació
Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en el Projecte.

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió
Proves de la Recepció Definitiva de les Obres
S'efectuaran, successivament, els assaigs següents:
1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests i terra.

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la Direcció de l'Obra podrà fer
qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional.

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma creixent fins a arribar a la normal de
servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent.
3.36.
3.- S'acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa subministradora, deixant-la en servei i en maxa industrial
durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.
4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament. La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà inferior a mil per U (1.000 x U),
essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el
funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni la fallada de l'aïllament dels cables i de les
seves caixes terminals.
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CANALETES DE DRENATGE

Definició
Són canaletes de formigó armat amb fibres de vidre que canalitzen i evacuen l'aigua entre la calçada i la vorera.
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Característiques generals
El canal té forma de U i les seves dimensions són 290 mm de fondària i 200 mm de diàmetre interior. L'espesor de les parets és
de 65 mm. Totes les arestes de la canaleta estan protegides amb perfils metàlics d'acer inoxidable. Solidari a aquests perfils
s'instalaran unes presilles metàliques que alhora retenen sólids i rigidizen el conjunt de la canaleta.

disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

La canaleta porta pendent incorporada del 0.6 %.

DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

Les canaletes seran resistents a les gelades i les accions de les sals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les rejilles de les canaletes seran de fundició trepitjables pel trànsit pesat, i aniran atornilades als perfils metàlics de les arestes. El
canal estarà preparat per aguantar fins la clase de càrrega E, segons la norma DIN 19580.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

L'armat amb fibres de vidre dona resistència a flexotracció al conjunt.

Les canaletes aniran asentades a sobre d'una base de 15 cm de formigó HM-15.
Amidament i abonament
Les canaletes s'amidaran i abonaran per metres linials (ml) realment col.locats a l'obra, al preu especificat al quadre de preus
núm. 1, estant inclosa en el mateix la reixa de fundició.
Queden inclossos en els preus tots els treballs, mitjans i materials necessaris per la completa realització de l'obra. El formigó de
base necessari s'abonarà per separat de la unitat de metre linial de canaleta.

3.37.

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l'element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d'accés a l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
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3.38.

ENDERROC DE FONAMENTS I CONTENCIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica
sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
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de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

3.39.

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidada de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida,
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines
o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de
l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de
barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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3.40.

SUBBASES DE TOT-Ú

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada
legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2
a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
A més, s'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN
FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i
forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a
central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal
manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
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No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a
l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures,
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la
densitat prevista.
En el cas de llit de paviments, la compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
Per a temperatures inferiors a 5°C s'han de suspendre els treballs.
El gruix final de la capa de sorra, un cop col·locades les peces de terratzo i vibrat el paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d'existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec
de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es
produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general,
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
3.41.

FORMIGONAT DE LLOSES DE FONAMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera como un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;
comprovació de la amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
Per a l'assentament de canonades:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o
pedres de grandària superior a d'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10
m lineals com a màxim.
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Aportació de material.
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).
- Allisada de la superfície de l'ultima tongada.
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CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
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La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de
la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per
la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
3.42.

ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Fonaments
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:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits
en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni.
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular
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equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la
EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
3.43.

ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou 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
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- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits per
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
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 els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb
les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder
fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
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- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin
normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat
de les armadures

juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó
arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 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 a
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.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
3.44.

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que
no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
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.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb posterioritat
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
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Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
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- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de
la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per
la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors
al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
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L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a
formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta
minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
3.45.

ARMADURES PASSIVES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements
de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- 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
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
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- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits
en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni.
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
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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.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte,
superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la
EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
3.46.

BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL.LARITAT I ESTANQUITAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina bituminosa
- Full d'alumini
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació
- Col·locació de la làmina
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària
neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40 º C.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.
Ha de tenir la dotació prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
- Feltre: >= 5 cm

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i
antiadherents.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
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BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.
Característiques del suport:
- Rugositat: <= 1 mm
- Humitat: <= 5%
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de
compactació >= 75% del P.N.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

3.47.

DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del
terreny i del tub.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir
les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

3.48.

CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d'acer, sobre solera de
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.49.

REBLERT, ESTESA I PICONANTGE DE TERRES I GRANULATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades
que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament
al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys
adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
3.50.

MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines
bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
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- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els
elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts
de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una
capa de recobriment d'oxiasfalt.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦
¦ Denominació ¦ Dotació per capa ¦
¦
¦ material
¦ (kg/m2)
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24
¦
>= 2,2
¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦
>= 2,7
¦
¦
¦LO-40,
¦
>= 3,6
¦
¦
¦LBM-30, LBM-30/M ¦
>= 2,8
¦
¦
¦LBM-40, LBM-40/G ¦
>= 3,8
¦
¦
¦LBM-48
¦
>= 4,5
¦
¦
¦LBM-50/G
¦
>= 4,8
¦
¦
¦LAM-3
¦
>= 4,2
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,124 ¦
¦
¦50 micres
¦
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,2
¦
¦
¦80 micres
¦
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material ¦Oxiasfalt OA
¦
>= 1,5
¦
¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons ¦
¦
¦MM-II B
¦capa i/o membrana ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3
¦
¦prèvia ¦
ED
¦
¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
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MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
- Longitudinals: >= 8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els
5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9: 0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
- PN-7 PN-8: 0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%
- MA-2: >= 10%
- MA-3: >= 5%
- MA-4: 5-15%
- GF-1: >= 20%
- GF-2: >= 15%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1 mm
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats
a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar
la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles
entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb
paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també,
del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3: Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi
en aplicar calor.
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MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de
base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb
punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest
abans que no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos
modificados
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
3.51.

DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circul·lar
l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir
l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte
amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Salubridad DB-HS.
3.52.

PERFILS D’ACER GALVANITZAT PER A TANCAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d'angle variable
- Travessers
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntants:
- Replanteig
- Fixació dels suports als sostres
- Fixació inicial dels muntants
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport
- Neteja dels perfils
Travessers:
- Replanteig
- Fixació dels suports als muntants
- Fixació dels travessers
- Neteja dels perfils
MUNTANTS:
Ha d'estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.
Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han d'estar separats per a fer un junt de dilatació.
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats amb una peça especial.
Junt de dilatació entre muntants: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
TRAVESSERS:
Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT.
Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació.
Junt de dilatació entre muntant i travesser: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.
Per a col·locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posició definitiva.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA
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3.53.

PORTES PER A ÚS COMERCIAL, INDUSTRIAL I SERVEIS COMUNS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o
automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilació superior,
compensada amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.
- Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i amb pany.
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d'accionament i amb
pany.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes basculants:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels contrapesos o motlles
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes enrotllables:
- Replanteig
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
- Compensat de la persiana
- Neteja i protecció
Portes extensibles:
- Replanteig
- Fixació de les guies superiors
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la ballesta
- Neteja i protecció del conjunt
Portes ràpides:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes seccionals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: <= 60 cm
- Porta enrotllable: <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment: <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat de les guies: ± 2 mm
- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm

PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops al obrir-la.
PORTA BASCULANT:
Contrapès lateral:
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PORTA BASCULANT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO.
3.54.

PORTES TALLAFOC DE FULLES BATENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via
d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs,
etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu
cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
3.55.

BARANES D’ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a
1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser
de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància
de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad de utilización DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
3.56.

REIXES D’ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i
ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques.
Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col·locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) que els demanats per la
superfície existent abans d'estendre la capa, especificats anteriorment.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la
resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la
superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a
70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar una junta longitudinal.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es
en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què
inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre
la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
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S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals
quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de
l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els
recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de
corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de
corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la
dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres
mètodes ràpids de control.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la mescla bituminosa en calent.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'indicar les mesures a prendre per
restablir una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, reparar les zones danyades. Els valors a complir han de ser els
següents:
- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l'apartat 7.4 de l'article 510 de la norma PG3/75 MOD7
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l'apartat 7.4 de l'article 513 de la
norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció: Segons la taula 542.15 de l'apartat
7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats estructuralment: Segons la taula 542.16 de
l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75
Sobre aquesta capa s'ha d'executar un reg d'imprimació o un reg d'adherència segons correspongui depenent de la seva
naturalesa.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
S'ha de comprovar especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden
restes d'aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, s'ha de comprovar que la
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d'Obra ha de
poder ordenar l'execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als
Plànols del Projecte, amb les toleràncies següents:
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.
L'amplada mínima i màxima d'extensió s'ha de definir al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel
Director d'Obra. Si a l'estenedora s'acoblessin peces per augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar
perfectament alineades amb les originals.
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu ompliment
amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en
servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia d'arrencament amb la
freqüència de vibració de la regla.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la
fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una
superfície plana i vertical en tot el seu espessor. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant
trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar la junta i estendre la següent franja contra ella.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui
inferior a 5°C, excepte si l'espessor de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens,
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es permet la posta en obra
de MBC. en cas de pluja.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de
fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en
la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat següent:
- Per capes d'espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la densitat de referència;
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- Per capes d'espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la densitat de referència.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de
cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una
eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la
densitat abans especificada.
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o mixtes. La composició mínima de
l'equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la marxa d'acció suau, i estar dotades
de dispositius per la neteja de les seves llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari.
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en aquestes. Les compactadores
vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l'invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir
rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres i les del darrere, i
lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han de ser aprovades pel Director
d'Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor,
sense produir trencaments de l'àrid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns altres de mida i disseny adequats per la labor
que es pretén realitzar i sempre han d'estar autoritzats per la DF.
S'ha de comprovar la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant:
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
- El funcionament dels dispositius d'humectació, neteja i protecció;
- El llast, pes total i, si s'escau, pressió d'inflat de les compactadores;
- La freqüència i l'amplitud a les compactadores vibratòries;
- El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s'han de
segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball per a l'inici de la compactació; en cas contrari
s'ha d'executar una junta transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder
posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de
distribuir en una capa uniforme i d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal
indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d'estar dotades dels dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa
en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de
ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l'Obra i en el cas de mescla
discontínua ha de ser fixat pel Director d'Obra. La capacitat de la tremuja, així com la potència, han de ser adequades pel
tipus de treball a realitzar.
L'estenedora ha d'estar dotada d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element calefactor per l'execució de la junta
longitudinal.
S'ha de comprovar, si s'escau, que els ajusts dels diferents elements de l'estenedora s'atenen a les toleràncies mecàniques
especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast o altres causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 m2, ha de ser preceptiu disposar,
davant de l'estenedora, d'un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi
l'homogeneització granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de
treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no
baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l'ombra
sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i
estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície
de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la
compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
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La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser
inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa
no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus
especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s'ha d'executar un tram de prova, per
comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació i, especialment, el pla de
compactació.
- Comprovació de la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa d'aglomerat.
- Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació.
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Control de temperatures en el moment de l'estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de compactació. Control
també de la temperatura ambient abans de començar l'estesa.
- Amb la freqüència que estableixi el Director d'Obra, s'ha de comprovar l'espessor estès, mitjançant un punxó graduat.
- Cada 90 t de mescla:
- Gruix i densitat d'una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)
- Cada 40 t de mescla:
- Control de la temperatura de la mescla bituminosa
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (NLT 330)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s'han d'extraure en número no inferior a 5, en punts repartits al llarg de l'extensió
del lot i situats aleatòriament.
La regularitat superficial s'ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i sempre abans de l'estesa de la següent
capa.
S'ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en que coincideixi
una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar
que no queden zones amb desguàs insuficient.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Només s'ha d'acceptar el tram de prova i per tant, s'ha d'iniciar la producció de la mescla bituminosa, quan es compleixin les
condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s'ha de
procedir a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o
procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o
rebutjar globalment.
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Les condicions d'acceptació són les següents:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada
podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és
inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
- L'espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols del Projecte, ni diferir del teòric en més de
les toleràncies abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que
baixin del prescrit en més d'un 10%.Si l'espessor mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de
procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si l'espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el
Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si l'espessor mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'haurà de
compensar el minvament de la capa amb l'espessor addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermitges:
- Si l'espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el
Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si l'espessor mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'haurà
d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre que en
l'execució del tram de prova s'hagi establert una correlació fiable amb l'extracció de testimonis.
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície,
hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF.
3.58.

PINTATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
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S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte
en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.59.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contínua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la
separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
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Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada
en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa “OBRES” haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb
fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de
senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donarli el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el
paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines
adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca
pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
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carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament superficial.
La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.

TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament superficial.
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN T:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.60.

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats.
S'han considerat els regs següents:
- Reg monocapa simple
- Reg monocapa doble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg monocapa simple:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aplicació del lligant hidrocarbonat
- Estesa del granulat
- Piconatge del granulat
- Eliminació del granulat no adherit
En el reg monocapa doble:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aplicació del lligant hidrocarbonat
- Primera estesa de granulat
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni
- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminació del granulat no adherit
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, segons la norma
NLT-175.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum asfàltic.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que
pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant.
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts
transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors.
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip d'estesa amb el
lligant sense cobrir.
En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa del primer
granulat.
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al centre i
solapant-se cada passada amb l'anterior.
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots els defectes e
irregularitats que es puguin presentar.
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, quan el
lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa.
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a resistir l'acció de la
circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre
la circulació.
S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva terminació. Si això no
és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de granulat.
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu
del granulat no adherit.
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
3.61.

LLUMS MUNTATS SUPERFICIALMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb
òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la
part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb
difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència o fluorescents amb equip o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
3.62.

MECANISMES

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

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament
acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de
que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han
d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
3.63.

LLUMS EMERGÈNCIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a
300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
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CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
3.64.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
3.65.

EXTINTORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i
1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del
cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes
de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
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- Senyalització dels extintors
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones,
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
3.66.

RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb fixacions
mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
3.67.

ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals haurà de complir el que
prescriu el P.G.3.

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
3.01.03.

3.01.

PREUS

3.01.01.

Composició dels preus i pressupostos.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius).
3.01.04.

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes.

3.01.05.

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin
necessaris per la seva execució.

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió
d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de
la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.

Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del IPC superior al 3 per
100.

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l’oferta.
3.01.06.

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a
l’obra i els

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva
vigilància i conservació serà responsable el Contractista.

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost
Parcial de cada capítol i que la suma total

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per
compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra.

serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals.
3.02.

OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Benefici Industrial

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti
directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor.

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució
Material.

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Preu de Contracte
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici Industrial.
L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.

3.01.02.

Aplec de materials
El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o
només per desig o necessitat expressa d’aquesta última.

imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment
establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13
per 100.

Revisió dels preus contractats.
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la
suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord
amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte.

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i malalties
professionals.

Es consideraran costos indirectes:

Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus.
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma
d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions
Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.

Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució
de la unitat d’obra.

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.

Preus contradictoris.
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de
començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en
primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús
més freqüent en la localitat.
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3.02.01.

Obres per administració directa.
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o
mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes,
porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu
transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i els
obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la
seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell,
que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.
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3.02.02.

Obres per administració delegat o indirecta.
3.02.06.
Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què
aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes
constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin
sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals
vigents s’estableixen.
En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a les
normes establertes a l’esmentat article.

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents:
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les despeses
inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per
sí

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials
i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular
la realització dels treballs convenients.
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es
requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat
sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
3.02.03.

3.03.

3.03.01.

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual
valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més
a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material
i les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la
Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament,
l’objecte de que, dins del
termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i
tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del
Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, puguent aquest, en el segon cas, acudir
davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions
Facultatius i Legals”.

Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat.
Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació
representant.

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de les
obres executades.
El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant
per cent del contracte.

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorantli d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat
de que s’hagués pactat el contrari contractualment.
3.02.05.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter de
document i entregués a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final,
no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.
Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest
adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin
notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà
per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la
quantia assenyalada pel Director.
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100)
que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els
rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.
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Relació valorades i certificacions
Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació
valorada de les obres executades durant el mes previst.

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la
col·locació de dits materials en l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a dites nòmines
una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres
especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de
temps a que corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes.
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la qual la
gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la suma
de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el
Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses
Generals que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix.
3.02.04.

ABONAMENT DE LES OBRES
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat per
endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats
i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per
l’admidament i valoració de les diverses unitats.

Liquidació d’obres per administració.
Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi
s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes
d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i
agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra.

Responsabilitat del constructor.

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de
que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen.
3.03.02.

Millores d’obres lliurament executades.
Quan el Contractista, inclús amb autorització del Director, emprarà materials de la més esmerada preparació o més
grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un
preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a
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l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.
3.03.03.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o
ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments
que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes
en que aquest s’hagi executat.
Pagaments

3.05.

Els pagaments s’efectuaran lesoficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import
correspondrà precísament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es
verifiquen aquells.

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres,
aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se
amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i
refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu
abonament es procedirà així:

UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.

3.06.

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin
realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els
“Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a
les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.

ASSEGURANÇA DE LES OBRES
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la
recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte
els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a
nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi
realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels
treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el
Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la
infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a
l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció
equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys
causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, per
haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia,
prèviament retallats.
3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la
qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista.

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista,
abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat.
3.04.

INDEMNITZACIONS

3.04.01.

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.

3.07.

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en
el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja i bona
conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat.

La indeminització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari
d’obra.

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més eines,
estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als treballs que calgui
efectuar.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que
correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de
demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions.

3.08.

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el pagament,
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres
executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada.
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DESVIAMENTS
L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que travessen el terreny
a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les
obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de l’esmentat desviament, en cas de que la Direcció de
les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, l’Empresa
contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

Malgrat tot l’anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en la demora
esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en
obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui
assenyalat en el contracte.
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, així
com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats
contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per
escrit, l’ampliació dels contractes.

CONSERVACIÓ DE L’OBRA

3.09.

PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA
Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer referència a
marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés alguna marca d’un
producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a les qualitats i característiques del
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producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres marques i models que reuneixin les mateixes
condicions.

3.10.

ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas
resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a efectes de recepció.
En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la
Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis i proves. També
indicarà el laboratori per realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins als límits que estableixin en cada
cas els Plecs de Clàusules Particulars. En el seu defecte, aquest límit serà de l’u per cent (1%) de l’import d’execució
material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost
d’execució material abans esmentat, el percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses
sobrepassen aquests límits, es procedirà de la forma següent:
- Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total de despeses fins al
moment en que s’arribi al límit establert en el Plec de Clàusules Particulars o, en el seu defecte, en el Plec de
Clàusules Generals.
- De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que correspon a resultats satisfactoris.
Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf anterior, serà a càrrec de l’Administració
contractant. La resta de despeses seran a càrrec del Contractista.
Les despeses a càrrec de l’Administració contractant seran abonades per aquesta al Contractista, qui justificarà
l’abonament previ de les mateixes a qui correspongui.
L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de contracte i la
baixa de la licitació, si n’hi hagués.
L’Administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a que fa
referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les quantitats impagades fins
que s’acrediti el seu abonament.

Vielha, febrer de 2011

Pere Lleal i Seguí
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat: 14.494

PERE LLEAL SEGUÍ ECCP

55

