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Part 1ª MEMÒRIA
MEMÒRIA
0.- INTRODUCCIÓ
L'àrea d'intervenció engloba la piscina existent + els banys termals projectats dins d'un sol recinte amb
vestidors comuns.
Les aigües Termals, a part de subministrar aigua als banys, també escalfaran l'aigua de la piscina existent
mitjançant un intercanviador.
1.- SITUACIÓ ACTUAL
Es tracta d’una parcelꞏla municipal de 38.846m2 (segons cadastre) amb ús planejat com a zona esportiva,
on actualment es troba la piscina i una pista poliesportiva municipal de la vila de Llívia al carrer les prades
del segre, 13.
Les coordenades exactes de la parcelꞏla són: 42º 27’35.9’’N, 1º58’52.5’’E, i amb referència cadastral:
17101A008003030001FX

L’àrea d’intervenció, es troba delimitada entre la piscina pel Nord, la pista poliesportiva per l’Oest i pel riu
Segre al Sud, on es va trobar un punt amb aigües termals que s’aprofitaran per al present projecte.
Segons topogràfic hi ha una pendent de 1,1m en 70m de llarg en sentit riu.

2.- OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE
El present projecte bàsic i executiu dels futurs banys termals de Llívia, te com a objectiu definir tots els

ÀREA
INTERVENCIÓ

aspectes constructius i econòmics, per tal de proporcionar un document que permeti la correcta execució
de les obres.

3.- CONDICIONANTS
Al no trobar-nos en casc urbà, només s’haurà de tenir en compte escomeses de llum i aigua on
connectarem.
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4.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

4.2.- Paviments.

4.1.- Definició geomètrica.

El paviment de les diferents passarelꞏles que aniran connectant els diferents vasos dels banys, serà un
paviment imitació fusta de plàstic 100% reciclat recolzat sobre terreny compactat.

L’emplaçament té una pendent en sentit al riu Segre. La geometria del projecte doncs, serà amb
passarelꞏles rectangulars que acompanyaran els diferents vasos dels banys (també rectangulars), i de

4.3.- Vestidors.

forma aterrassada per adaptar-se a la pendent. La geometrització del projecte ve representada als plànols.
Els vestidors, seran dues cases de fusta prefabricades de (731x498)cm, de la casa “HOBYCASA
transformados de madera S.L.”, (https://www.hobycasa.com/cabanas-de-madera-y-bungalows-de-

madera-para-camping/459-cabana-de-madera-731x498cms-70-mm-ollie.html#/colores_lasurno/colores_tegola-no/montaje-no/colores_impregnacion-no/cubierta-no/pintado-no).
Els vestidors aniran recolzats sobre una llosa de formigó de 15cm de gruix amb malla de 10 cada 15cm i
de dimensions de la llosa de (14,42x4,98)m.

4.4.- Vasos banys termals.
4.4.1. Lloses de formigó
Les diferents peces de granit que conformaran els vasos dels banys, aniran recolzats sobre una llosa
de formigó de 15cm de gruix amb malla de 10 cada 15cm. Les dimensions d’aquestes lloses
venen

indicades al corresponent plànol adjunt (6.02).

4.4.2. Peces de granit
(mesures segons plànol adjunt 6.03)

1. Peça perimetral.
2. Peça escala.
3. Peça costat escala.
4. Peça perímetre rentapeus .
5. Peça paviment interior vas.
6. Canal entre vasos (orifici a peça 1.1 i 1.2, una peça per cada vas).
7. Peça canal exterior.

4.1.1.- Seccions.

8. Peça font.

Les seccions venen representades als plànols adjunts.
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4.5.- Sala de màquines

4.8.- Instalꞏlació d’enllumenat públic.

La sala de màquines, tal com es mostra als plànols corresponents, es troba al costat del vas 1, i esta

S’aprofitarà llum existent de la torre de la pista esportiva exterior.
A més, es procedirà a instal·lar un enllumenat exterior i interior als vestidors tal com es mostra al plànol
adjunt 5.05.

soterrada. L’estructura són una llosa i murs de formigó de 30cm de gruix amb armat en dues cares de 10
cada 15cm. Les dimensions interiors de la sala de màquines, seran de (3x2)m per 2.2m d’altura lliure. A
l’interior, tindrem una bateria de comptadors divisionaris per proveïment d’aigua.

4.9.- Instalꞏlació d’energia elèctrica

4.6.- Canalització aigua.

Tal com està indicat al plànol 2.01, la connexió elèctrica l’agafarem per la part nord de la parcelꞏla.

4.6.1.- Conductes aigües termals.

D’aquesta es farà arribar la connexió elèctrica als vestuaris i a la sala de màquines.

- El conducte que durà les aigües termals, anirà del pou d’on bombejaran aquestes fins a la sala de
màquines, on des del col·lector es distribuirà als diferents vasos i en una petita caseta de manteniment
al costat de la piscina municipal. Aquests tubs, sempre que es pugui i tal com es mostra al plànol adjunt
5.01, anirà enterrat sota del paviment de les passarelꞏles.
El tub, tal com es mostra al mateix plànol, tindrà un diàmetre de 150mm del pou a la sala de màquines,
i de la sala de màquines a la petit caseta de la piscina per a fer intercanvi de calor amb l'aigua de la
piscina, tindrà un diàmetre de 40mm, aquests tubs estaràn degudament aillats.

4.10.- Zones verdes.

4.6.2.- Xarxa d’aigua potable.
Tal com es mostra al plànol adjunt 5.04, la connexió de l’aigua potable s’agafarà de la caseta del costat
dels vestuaris. Aquesta connexió s’allargarà als vestuaris masculí i femení, cada un tindrà dos termos de

Enjardinament del perímetre pel costat interior del tancament perimetral amb xiprer
(Cupressus Semprervirens).
Es preveu la reposició de gespa a totes les zones malmeses per les obres.

5.- REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
(Pàgines següents)

100 litres de capacitat que abastirà cada vestuari, cada un dels quals té 3 dutxes, 2 inodors i 2
rentamans. Dutxes i rentamans tindran connexió aigua calenta i freda, i inodors tant sols freda.

4.6.3.- Instalꞏlació d’aigües residuals.
La connexió per al desaigües necessari pels inodors, dutxes i rentamans dels vestidors, connectarà a
l’arqueta d’aigües residuals de la caseta del costat dels vestuaris.

4.6.4.- Desaigües vasos.
Segons plànol 5.02.

4.7.- Tancament.
Segons amidament.
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte de Banys termals, Llivia
sc les prades del segre, 13/ Ref. Cadastral: 17101A008003030001FX

Municipi :

Llivia (Girona)

Baixa Cerdanya

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
76,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
45,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

76,84

3

t

45,20 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
SI
NO

a l'abocador
NO

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc
ó

Comarca :

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m )

(tones)

(m3/m2)

(m3)

2

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,7556

0,00 t

0,7544

3
0,00 m
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Residus de construcció
Codificació res
Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

2

(tones/m )

0,0500

(tones)
0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0896

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

altres

especificar

-

-

especificar

-

-

especificar

-

-

especificar

-

-
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
54,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

54,2

Reutilizació (m3)
a la mateixa obra
9,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

volum aparent (m3)
-9,60
54,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,64

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics

tones
80
40
2
1
1
0,50

Projecte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

cal separar
no
no
no
no
no
no

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
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Paper i cartró
Especials*

0,50

0,00

inapreciable

inapreciable

no
si

no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
residu 1
gestor
residu 2

adreça

codi del gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0

3

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum
3

m (+20%)

Classificació
12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

44,64

1965,19

223,20

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

3
5,00 €/m

402,16
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

0,00

0,00

Maons i ceràmics

0,00

-

Petris barrejats

0,00

-

Metalls

0,00

-

Fusta

0,00

-

Vidres

0,00

-

Plàstics

0,00

-

Paper i cartró

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

15,00 €/m3

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00
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Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

223,20

402,16

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

625,36 €

3
44,64 m

625,36 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018
pliació
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

76,84 T

73,01 T

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

45,2 T

11 euros/T

497,20 euros

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

45,2 Tones
497,20 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI CASTELLA arquitectura
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6.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA.

9.- PRESSUPOST.

El termini d’execució de les obres d’aquest projecte serà de 3 mesos i un període de garantia que

Es considera que l’execució de les obres i instalꞏlacions descrites al present projecte incloent a les

s’estableix en un any a comptar des de la data de la recepció provisional de les obres.

partides: el subministrament de materials, el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva colꞏlocació i muntatge

7.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA.
D’acord amb el Decret 3354/1967, es fa constar expressament que les obres definides en aquest projecte
constitueixen una obra completa i, per tant, susceptible d’esser entregada a l’ús públic un cop acabada la

d’aparells, la maquinària i els medis auxiliars adients i necessaris fins a la total finalització de l’obra; així
com les proves de funcionament i les despeses de legalització i incloent també les quotes de: Despeses
Generals (DG 13%) , Benefici Industrial (BI 6%) i l’impost sobre el valor afegit (IVA 21%)
Tot aquest muntant importa la quantitat de:

seva execució.

8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

DOS-CENTS CINCUANTA MIL EUROS (250.000,00 €).
DESGLÒS:

Per a l’adjudicació, l’Ajuntament donarà compliment al apartat b.1 de l’Article 63 del Reglament General de
Contractació de l’Estat i de l’Article 69 del mateix Reglament.

PEM............................................. 173.623,17 €
13% Despese auxiliars.................. 22.571,01 €
6% Benefici Industrial....................

10.417,39€

subTotal.......................................

206.611,57€

IVA 21%......................................

43.388,43€

TOTALpressupost per contracte... 250.000,00€

Llívia, Gener 2019
Autor del Projecte

Jordi Castella Pujols, arquitecte.
Colꞏlegiat núm. 62547/7

JORDI CASTELLA I PUJOLS, arquitecte

ESTUDI CASTELLA arquitectura

PROJECTE DE BANYS TERMALS – PARC DE SANT GUILLEM

Part. 2ona.
ANNEXES
JORDI CASTELLA I PUJOLS, arquitecte
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Annex núm. 1
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JORDI CASTELLA I PUJOLS, arquitecte

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988

COLꞏLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC
SAT – COAC LLEIDA
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5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS,
FUM DE SÍLICE
6. FORMIGÓ FET A L’OBRA
7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
8. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS
12. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
13. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU
14. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
15. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA

DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

Pàg. 2 de 23

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris
bàsics per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de
complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC
amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà
dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran,
com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en
qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva
finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o
l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres
elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d’execució un
programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al
promotor.

directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en
el moment en què es produeixi el seu acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de
la Direcció Facultativa en el termini màxim de ...15.... dies des del moment
que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li
corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i
d’altres persones contractades a l’efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de
disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i
en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la
qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin
ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant
facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components
de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i
proves que vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i
proves complementàries en funció del contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i
proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin
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AIGUA PER PASTAR
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar
sancionada per la pràctica i complirà les condicions indicades a l’article
27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte,
es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que
s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les
condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de
laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les
propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a
l’article 81.2 de l’EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els
criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE:







Determinació del pH (UNE 7234/71)
Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60)
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions
indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.
És a dir:



Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per
sostres i 20 mm resta.



 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs
d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els
corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE.
 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la
seva segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves
característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la
mescla.
 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada
d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra
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i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de
l’EHE.
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions
exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència
prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article
81.3.3 de l’EHE.
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats
inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i
els criteris d’acceptació indicats en el segons:




















Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1)
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX)
(EHE, art. 28.3.1)
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción
para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions
indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir:





Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra



 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat
de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art.
81.1.1).
 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir
per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director
d'Execució de l'obra



Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de
l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE.
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03.
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”,
abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions
de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs
de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final
d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els
assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent
certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En
aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la
realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals
esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art. 11.4;
EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1).
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles
81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la RC-03.

ASSAIGS DE LABORATORI

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està
fabricat i comercialitzat de manera legal.
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals
contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-03.

Operatius:
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el
segon parèntesi:












Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86)
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX)
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX)
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Alúmina (UNE 80217/91)
Àlcalis (UNE 80217/91)
Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
Pes específic (UNE 80103/86)
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
Humitat (UNE 80220/85)
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
Titani (UNE 80228/88 EX)
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar
(UNE 80303/96)
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE
80306/96)
Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran
en una proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article
29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra
 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs,
sulfits o altres components químics que puguin produir o afavorir la
corrosió de les armadures.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ





Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:














Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
Residu insoluble en aigua destilꞏlada (UNE 83208/85)
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86)
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
Determinació del pH (UNE 83227/86)
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX.

Documentals:




Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a
l’article 29.1 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons
que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,
per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes,
segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE.
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu
diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE.

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan
segons la UNE 480-1/98.

Operatius:


En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada
subministrament, segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE.
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS,
FUM DE SÍLICE
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del
solꞏlicitant del formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra.
En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2
de l’EHE.
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A
determinar pel Director d'Execució de l'obra
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A
determinar pel Director d'Execució de l'obra
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir
sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la
quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice
del 10% del pes del ciment.
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució
del pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó.
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de
les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un
laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de
l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la
mateixa procedència que el previst per executar l’obra.
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada
tres mesos, es determinarà per les cendres volants el contingut
d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el
contingut de clorurs i la pèrdua al foc.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat,
conforme l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat
del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les
especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres
volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els
criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de
cendres volants o fum de sílice:









Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96)
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95)
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Finor (UNE EN 451-2/95)
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
Expansió (UNE EN 196-3/96)
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96)

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
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FORMIGÓ FET A L’OBRA
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”,
complirà les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols.

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA

Element a construir: Fonaments, Estructura
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20
resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i
fonaments, IIb exterior vist
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició
I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I:
250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra





En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de
formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la
durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment,
validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant
l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons
s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article
85.3. de l’EHE.
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que
el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions
exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica
a l’article 68 de l’EHE.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del
formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament
acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3).

Operatius:

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.
(especificat en els plànols d'estructura)

15.3): 1,5

 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els
plànols d'estructura)
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra
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Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en
l’article 83 de l’EHE.
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb
el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de
resistència a compressió a 7 i 28 dies.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).

Pàg. 10 de 23

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva
colꞏlocació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància
expressats en l’article 88 de l’EHE:



Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi:






Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central
formigonera, complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE
i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art. 69.2.8)
Element a construir: Fonaments, Estructura
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA25/B/20/I
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20
resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i
fonaments, IIb exterior vist
Designació del formigó per dosificació:
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA
Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B)
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20
resta
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i
fonaments, IIb exterior vist, ...
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició
I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300
Designació, classe resistent i característiques addicionals del
ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra
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 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.
(especificat en els planols d'estructura)

15.3): 1,5

 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el
planol d'estructura)
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà
totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE.
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un
distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81).

Operatius:







Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en
l’article 83 de l’EHE.
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i
amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades
de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84).
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de
recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81
de l’EHE.
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció
en el nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat
3 de l’annex al Decret 375/88.
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Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva
colꞏlocació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies
expressats en l’article 88 de l’EHE:



Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi:






Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
Densitat (UNE 83317/91)
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ


 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les
condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols: És a dir:
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles
electrosoldades
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): A determinar pel Director
d'Execució de l'obra
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del
certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE,
art. 90.1).
 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal
d'estructures)



Operatius:





(especificat en el plànols



 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra.



En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:





CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte.

OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA

DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment
reconegut o un certificat CC-EHE, es solꞏlicitarà per cada partida l’acreditació
d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les
exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2).
En barres corrugades i malles electrosoldades es solꞏlicitarà, per a cada
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que
s’indica al article 31 de l’EHE.



Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3
de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE.
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot,
segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques
dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat
específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control
normal).
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques
d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE.
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos
d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de
l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE
(control a nivell normal).
En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge
segons l’article 90.4 de l’EHE.
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega
de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre,
tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal).
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre
dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de
resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de
posteriors assaigs de comprovació.
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà
deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al
Decret 375/88.
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Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva
colꞏlocació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el
segon:






Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)
Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i
els criteris d’acceptació indicats en el segon:



Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És a dir:
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A):
Indicat en els plànols d’estructura
 Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director
d'Execució de l'obra
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes
referenciades entre parèntesi:














Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1)
Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A)
Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A)
Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A)
Resiliència (UNE) (DB SE-A)
Estat de desoxidació (DB SE-A)
Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A)
Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A)

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:



Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà.
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer.

Operatius:




Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació..
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al
que indiquen les normes de qualitat.
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al
que indiquen les normes de qualitat.
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SEF i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són
els següents:

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


 Exposició:
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres):
Interior i exterior
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV):
Interior I i exterior IIb
 Peces:
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades,
alleugerides o foradades): Calades
Designació (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x
10 cm, mètric 25 x 12,5 x 10 cm
Resistència compressió: 15 N/mm2
 Morter:
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç,
sorra)
 Fàbrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm2
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1
i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu
destí a l’obra.
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Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de
l’apartat 5.2 de la RL-88.
Es solꞏlicitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de
garantia del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a
l’apartat 4.2 de la RL-88.
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada
subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori,
segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada
subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat.

Operatius:





Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88.
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la
RL-88.
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de
la RL-88.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i
els criteris d’acceptació indicats en el segon:







Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran
en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb
els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir:
Per les biguetes:
Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades
autoportants i/o semirresistents.
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura.
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura.
Per les peces d’entrebigat:
Tipus (resistent o no): Resistent o no
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de
ciment, ...
Pel conjunt del sistema:
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura.
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm
(Especificat en els plànols d'estructura).
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra.
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art.
6.1 i EHE, art. 12): 1,6 (Especificat en els plànols d'estructura).
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:





Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament
mitjançant la comprovació de l’albarà.
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica
a l’article 10.1 de l’EF-96.
Es solꞏlicitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del
fabricant garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús,
segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà ferla si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Operatius:





Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus),
segons l’article 9.1 de l’EF-96.
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en
l’autorització d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de
l’EF-96.
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva
utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris
referenciats entre parèntesi:
Per les biguetes:
 Colꞏlocació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4)
 Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31)
 Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32)
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3)
 Armadura transversal (EHE, art. 44)
 Formigó (EHE, art. 30)
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49)
Per les peces d’entrebigat:
 Càrrega (EF-96, art. 3.1).
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1).
 Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents.

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
 El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1)
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...):
Planxes.
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -,
EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro,
...): XPS (poliestirè extruït).
Densitat aparent: > 30 kg/m2
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic.
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director
d'Execució de l'obra.
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director
d'Execució de l'obra.
 Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per
l’aparellador o arquitecte tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte
tècnic.





Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves
dimensions i toleràncies.
Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la
comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat.
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que
juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques
requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:






Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55)

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU


 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en
l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els
criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). És a
dir:
Tipus: Poliuretà aplicat in situ
Densitat aparent: >38 Kg/m3
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic.
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2
 Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte
tècnic
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...):
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada
pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent:

Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador.
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Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per
l’aplicador.

Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat
reconeguts, lliurat pel fabricant.
 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per
l’aplicador.
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per
l’aplicador.
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador.
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat
reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet
servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador.
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant.
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,
lliurat pel fabricant.
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat
reconeguts, lliurat pel fabricant.
 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per
l’aplicador.
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat
reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet
servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador.
Operatius:
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent:
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Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat.



Es comprovarà l’aparença externa i el gruix .

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva
colꞏlocació en obra.
ASSAIG DE LABORATORI
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94:



Densitat (UNE 53215/91)
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:



Resistència a compressió (UNE 53182/70)
Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81)

(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
 El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los
edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88)
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -,
suro, ...): Polietilè expandit no reticulat de celꞏla tancada.
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Gruix: 5 mm
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A
determinar pel Director d'Execució de l'obra.
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a
compressió sota paviment.
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA88 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel
Director d'Execució d'Obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ



Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la
comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en
l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88.



Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que
juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques
requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de
la CA-88.



Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats
dels assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la
fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra.



Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual
s’han fet tots els assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:




Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84)
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84)
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)



Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81)

Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.



Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves
dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la
NBE-CA-88.
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
 El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de
l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al
“Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents,
pintures o vernissos ignífugs, ...): Plaques
Gruix: El que figura en el projecte
Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte
Toxicitat: No
Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució
de l'obra.
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de
l'obra.
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:



Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual
s’han fet els assaigs.

Operatius:


Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions
posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:






Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R)
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81
1R)
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79)
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE
23802/79)
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:


Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà.



Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques
requerides per el compliment de DB SI, mitjançant documents que recullin els
resultats dels assaigs necessaris.



Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat
a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats
dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha
estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la
seva classe de reacció al foc.

OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA

DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
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Dades de l'obra
Tipus d'obra:
PROJECTE DE BANYS TERMALS – PARC DE SANT GUILLEM
Emplaçament:
LLÍVIA, cs les prades del segre, 13.
Referencia cadastral: 17101A008003030001FX
Superfície construïda:
376,16m2
Promotor:
AJUNTAMENT DE LA VILA LLÍVIA.
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
JORDI CASTELLA i PUJOLS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
JORDI CASTELLA i PUJOLS
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Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia:
La topografia d’aquest terreny te una lleugera pendent.
1,1m de desnivell en 70m de llarg en sentit riu.
Característiques del terreny:
Es tracta d’un terreny que actualment és un camp al costat de les piscines
municipals de Llívia.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Els pocs edificis del entorn són habitatges la majoria.
Instal.lacions de serveis públics:
Soterrades: Aigua potable, Clavagueram ... Vistes: llum
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin
la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en
particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si
es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents
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feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de
l'obra
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
principis generals:

amb els següents

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
3.01. Mitjans i maquinaria

Cops i ensopegades

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

Caiguda de materials, rebots

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

Ambient excessivament sorollós

Riscos derivats del funcionament de grues

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

Caiguda de la càrrega transportada

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Sobre esforços per postures incorrectes

Cops i ensopegades

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós

3.05. Fonaments

Contactes elèctrics directes o indirectes

Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

3.02. Treballs previs
Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.03.Enderrocs

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats

Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

Fallides de recalçaments

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Projecció de partícules durant els treballs

Bolcada de piles de material

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
3.04. Moviments de terres i excavacions

3.06. Estructura
Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós

Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

Contactes elèctrics directes o indirectes

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Sobre esforços per postures incorrectes
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Fallides d'encofrats

Talls i punxades

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Cops i ensopegades

Bolcada de piles de material

Caiguda de materials, rebots

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Sobre esforços per postures incorrectes

Riscos derivats de l'accés a les plantes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.07. Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes

3.10. Instalꞏlacions
Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD
1627/1997)

3.08. Coberta
Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.09. Revestiments i acabats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones
controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els
medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Contactes amb materials agressius
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5.01. Mesures de protecció colꞏlectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents
Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
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Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.

7. Normativa aplicable

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants.
Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
5.02. Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls
i punxades

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire
5.03. Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de
la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O.
de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de
la “ordenanza de seguridad e higiene
en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO
DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre
de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de
1956

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO
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02.01. PLANTA GENERAL
02.02. PLANTA GENERAL 2
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Pasarel·la 3.....................57.00 m2
Pasarel·la 4.....................50.76 m2
Piscina 1..........................13.33 m2
Piscina 2..........................16.00 m2
Piscina 3..........................12.90 m2
Piscina 4 Total.................62.51 m2
Piscina 4 Interior..............15.22 m2
Vestuari Masculí..............25.20 m2
Vestuari Femení..............25.20 m2
Sala de màquines ...........9.20 m2
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soterrada i te part de la passarel·la a la seva coberta.
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Piscina 4 Total.................62.51 m2
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Vestuari Femení..............25.20 m2
Sala de màquines ...........9.20 m2
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soterrada i te part de la passarel·la a la seva coberta.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.

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

1. GENERALITATS
1.1. Objecte del Plec de Condicions.

1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells
tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i
d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra,
als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra.

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les
disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell
s’especifica.
Amb caràcter general :
•

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

•

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret
1098/2001 del 12 d’octubre.

•

Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació
d’aquestes obres.

•

Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria
civil, Institut de la Construcció de Catalunya.

•

Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic “ de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados”.

•

Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions
Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951).

•

Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres públiques, aprovat
per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975),
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al
moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de
gener 1988).

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.).

•

Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i
calefacció fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988).

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions,
aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.).

•

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

1.2. Àmbit d’aplicació.
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “PROJECTE DE
BANYS TERMALS - PARC DE SANT GUILLEM”.

1.3. Documentació del contracte d’obra.
Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.
2. El Plec de condicions economicoadministratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a
la Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En
cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es
realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.
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 se 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.
Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant,
el Contractista no podrà al!legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun
document Contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec.
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•

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 281-1988)

•

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

•

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3.
I.C.

•

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

•

Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada
per O.M. de l6 de juliol de 1987.

•

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’ aprova la norma de construcció
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02).

•

Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D.

•

Especificacions A.C.I. Standard 850-51.

•

Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008.

•

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

•

Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles
bituminoses en calent".

•

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials
actualment en vigència (M.O.P.U.).

•

Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

•

Normes U.N.E.

•

Normes Bàsiques de l’Edificació. (NBE del M.O.P.U.)

•

Norma NBI-CPI/91

•

•

Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris
de la NBI-CPI/91”

•

•

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).

•

Reglament de recipients a pressió

•

Normes Tecnològiques de l’Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT,
IEB, IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS.

•

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la
Construcció i del Ciment, juny de 1980.

•

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.

•

•

Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002

•

Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició.

•

Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.

•

Norma MV-107 "Tornillos de alta resistència para estructuras de acero", última edició.

•

Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica.

•

Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició.

•

Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT

•

Normes bàsiques per les instal lacions interiors de subministrament d'aigua.

•

Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió.

•

Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües.

• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18

•

Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat.

•

Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
ambient.

•

Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al
DOGC.

Amb caràcter particular :
•
•

•

•

Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en
massa. (T.H.M.73).

Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut.
Instrucció EM-62 d’Estructures d’Acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
Ciment.

de desembre.

Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
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•

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre
del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974.

•

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció
d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995).

•

Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l’Administració.

•

Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

•

Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

•

Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole
promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes
competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la
relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
existir entre ells i allò disposat en aquest Plec.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES.
2.1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS T¨CNIQUES.
2.1.1. DIRECCIÓ DE L’OBRA
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per
part seva que li siguin donades per escrit i signades.
L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col!laboradors que hagi de tenir aquest per
al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen la clàusula 58 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.
2.1.2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per
mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:
a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament
autoritzades.
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de
materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
f) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte
de recepció.
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g)

Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a
la Direcció d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al punt 2.4.1 del present Plec.

INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la
seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.
2.1.3. CONTRACTISTA
Correspon al Contractista:
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 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 acompliment i per
l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra
inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui
a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra
respectivament o altres amb aquesta funció específica.
d) Abans de començar les obres, sol!licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris
de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar a cada
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia
i obtenir les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents,
e) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.
f) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes, que en el cas de les instal!lacions hauran d'estar en possessió de la
qualificació d'instal!ladors autoritzats.
g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.)
necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.
i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es
practiquin.
j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.
k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
l) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.
m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONTRUCTOR O

CONTRACTISTA.

2.2.1. Verificació dels documents del projecte.
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Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol!licitarà
els aclariments pertinents.
2.2.2. Pla de seguretat i salut.
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus
mitjans i mètodes d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut,
fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a
l’obra tota la jornada laboral.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de
les mesures previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals.

economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es
determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com
a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la
paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 227 del Text Refòs de la Llei de
Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP).
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.
2.2.5. Pres!ncia del Constructor a l’obra.
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.

2.2.3. Oficina a l’obra.
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la
Direcció facultativa:
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.
b) El Contracte d'Obres.
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.
d) El Pla de Seguretat i Salut.
e) El Llibre d'Incidències.
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició l) de les obligacions de
Contractista.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut.

2.2.6. Responsabilitat del Contractista.
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.
2.2.7. Despeses a càrrec del Contractista.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 41 i 51 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
•
•

2.2.4. Representació del contractista.
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs.
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els
treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat
2.1.3.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions
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Despeses corresponents a instal!lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal!lacions,
ferramentes, etc.

•

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

•

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.

•

Despeses de muntatge, conservació i retirada instal!lacions per 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.
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•

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades, afectades per les obres, etc.

•

Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.

•

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
Contractats.

2.2.8. Indemnitzacions per compte del Contractista.
Hom es regirà pel que disposa l'article 214 del TRLCSP i la clàusula 77 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".

2.2.11. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la
Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre
econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la
seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa,
el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a
aquest tipus de reclamacions.
2.2.12. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa.

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis
que es puguin causar.

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de
dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius
per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 74 de l' esmentat "Plec de Clàusules Administratives
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

2.2.13. Faltes del personal.

2.2.9. Treballs no estipulats expressament.
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de
les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits
de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
Em cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat
de projecte requerint consentiment exprés de l’Administració tota variació d’acord el que estableix els
articles 105 i 107 del TRLCSP.
2.2.10. Interpretacions, aclariments i modificacion

s dels documents del projecte.

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 del
TRLCSP.
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà
obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut,
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat,
el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol!licités.
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a
la correcta interpretació i execució del projecte.

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per
que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS REALATIVES ALS TREBALLS
MITJANS AUXILIARS.

, ALS MATERIALS I ALS

2.3.1. Camins i accessos.
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La
Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.
2.3.2. Replanteig.
El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a
aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva
viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà
constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions
oportunes, considerant suspeses les obres temporalment.

2.3.3. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs.
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la
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forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin
executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit
en el Contracte.
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització
de l'obra, i els terminis parcials.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de
Replanteig.

2.3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra.

2.3.4. Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.
El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra
totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’
esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en
cap moment, objecte de reclamació.
2.3.5. Interferències amb altres contractistes.
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa.
2.3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa
en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció
de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter
urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

2.3.7. Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la
Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol!licita.

PLEC DE CONDICIONS

6

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al!legant com
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol
licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

2.3.9. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i
per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat en el present Plec.
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes,
aprovació de projectes, col!legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista
aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes
que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos
que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els
preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran
l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal!lació de
serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels
treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal!lació de serveis,
treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin
observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que
prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.
2.3.10. Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents
s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests
documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats,
es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
2.3.11. Treballs defectuosos.
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions
Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat
també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució
o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col!locats, sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bona compte.
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col!locats no reuneixin les
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condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans
de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

2.3.14. Materials no utilitzables.

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu,
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.

2.3.12. Vicis ocults.
Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de
la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi
que són defectuosos.
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i
perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment
extingida la responsabilitat del contractista.
2.3.13. Dels materials i dels aparells. La seva procedència.
El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una
procedència determinada.
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del
Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la
Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
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.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat
aprovada pel Director.
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El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col!locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra.
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció
facultativa.
2.3.15. Materials i aparells defectuosos.
Quan els materials, elements d'instal!lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec,
es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà
ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al
qual es destinen.
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d'instal!lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la
Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides.
2.3.16. Despeses ocasionades per probes i assajos.
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de
l'obra.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de
nou a càrrec de la Contracta.
2.3.17. Abocadors.
Llevat de 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.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de
transport als abocadors, seran causa suficient per a al!legar modificació del preu unitari que apareix al
quadre de preus o al!legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest
transport.

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut 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.
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En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel!les, amb la condició
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en
els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista
la reposició del material extret.

2.3.18. Servituds i serveis afectats.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que
s'estableix en la clàusula 74 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

2.3.21. Neteja de les obres.
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal!lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.
2.3.22. Obres sense prescripcions.
En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i,
en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció.

2.4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES.

Abans de començar les obres, el contractista sol!licitarà a les diferents entitats subministradores o
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà a cada
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i, una
vegada obtingudes les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal!lacions, etc i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.

2.3.19. Desviaments de serveis.

•

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible,
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal!lacions afectades, considerar la millor
manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri
que cal modificar.

2.3.20. Conservació de les obres.
Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

PLEC DE CONDICIONS

8

2.4.1. De les recepcions d’obra.
•

Neteja final de les obres

Recepció de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat
de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de
ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los.
Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop
acabada la unitat d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de
l’obra executada, entre les quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal
d’identificar cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis i,
si fos el cas, les proteccions especials aplicades.
Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a
la seva aprovació, la documentació següent:
"

Les legalitzacions de l’enllumenat públic i de totes les instal!lacions elèctriques realitzades.
Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes
d’inspecció i control, certificat d’instal!lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió
i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. Relació d’empreses
subministradores de materials i instal!lacions.
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Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents
al Pla de Control de Qualitat.

!

Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra.

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.

•

.

Termini de garantia

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats
es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de
garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de
garantia.
2.4.6. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida.

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció,
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui
expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal"lacions elèctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.). En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults
de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels
danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article
236 del TRLCSP.

2.4.2. Amidament definitiu dels treballs i certificació final d’obra.
Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el
Contractista la seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per
l'Administració.
S’ estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per
l’abonament per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte
de fiança.
2.4.3. Conservació de les obres rebudes.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització
del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions
produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal"lacions seran a càrrec de la contracta.

2.4.4. De la finalització del període de garantia i liquidació de l’obra.
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis
ocults, i es procedirà a la devolució o cancel"lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies.
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En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal!lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra
empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'apartat 2.3.18
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució
de les garanties segons el que disposa el present Plec.
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la
mateixa recepció.

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES.

3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS.
3.1.1. Amidaments de les unitats d’obra.
L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura
que sigui l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta,
metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc...
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament
amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts.
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de
reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin
entre els amidaments que s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de
modificacions de projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que
vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats
d’obra que figurin als estats de valoració.

3.1.2. Valoració de les unitats d’obra.
La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant
a cadascuna d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri
justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent.
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la
forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa.
Es suposa que el constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i,
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per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no
tindrà lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté
major número d’unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació.
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el
número d’aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i
constructor o,en defecte d’aquest, a les del pressupost del projecte.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament
l'import de les factures.

3.1.3. Preus unitaris.
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per a obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 90 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.),
transport, amàs, 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 tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar
la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del
Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus nº. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra,
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.),
els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu
unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en
un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari
corresponent.

3.1.5. Abonaments d’unitats d’obra.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, d'acord amb el Quadre
de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del
Contracte, no podent ser objecte de sobre preu.
3.1.6. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.
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 a l’execució de les obres (amb referència a
Facultatives).
3.1.7. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les
obres.
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el
calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
4. CONDICIONS PARTICULARS.

4.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ.
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries
vindran definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.
Es col!locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del
contractista adjudicatari.

4.2. MESURES DE SEGURETAT
3.1.4. Partides Alçades.
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 96 del "Plec
de Clàusules Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
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4.2.1. Operacions de càrrega i descàrrega.
Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil
que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat
adequades i en particular:
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la
zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.
b) Desviar el trànsit de cotxes.
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c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra.

4.2.2. Tanques.

4.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEˇNS

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre
elles.
Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre
tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és
utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es
considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.
Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un
pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes.
Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m.
4.2.3. Senyalització lluminosa.
En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de
llums en tot el perímetre tancat.
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives.
L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles.
4.2.4. Passos per damunt de las rases.
Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà
d'habilitar una passarel!la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada
mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran
passos provisionals amb planxes.
Les passarel!les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per
tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.
Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i
estar subjectes al sòl de manera adequada.
Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per
tanques i senyalitzades d'una manera adequada.

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de
càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a
talls de trànsit i cartells indicatius.
També es col!locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als
aparcaments i dels veïns als portals.
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost.
4.4. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les
demolicions incloses en projecte, millorar les instal!lacions del subsòl de la via pública.
Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no
implicaran retard en la data de finalització de les obres.
Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran
els desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, el
Contractista haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i
comunicar l’inici de les obres a cada companyia amb el temps d’antelació que exigeixi cada
companyia corresponent i obtenir de les companyies distribuïdores de serveis l'acta de control de
l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003.

4.5. COMPROVACIÓ COTES PROJECTE
Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb
especial atenció a les cotes d'accés a les finques.
En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a
executar.
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al
pressupost de l'obra.
4.6. EXIST¨NCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES

4.2.5. Senyalització.

OBRES.

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guàrdia
Urbana, s'han de col!locar, com a mínim, els senyals següents:

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i,
si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:
1. un senyal d'obres.
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.
3. un cartell direccional.
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.
b) Al final de l'obra:
1. un senyal de fi de prohibicions.
Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb
càrrec al Contractista.

En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la
Policia Local.
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de
reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per
fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior.
4.7.DESVIAMENTS PROVISIONALS.
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El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la
Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. Els materials i les unitats
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del
present Plec com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorats als preus del Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució
de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a 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.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista.
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del
Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.

Llívia, gener 2019
El redactor del Projecte

Jordi Castella i Pujols
Arquitecte
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2.1.1 Demolicions i enderrocs
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2.1.3 Conduccions de clavegueram
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2.1.5 Vorades de formigó
2.1.6 Vorades de pedra natural
2.1.7 Rigoles
2.1.8 Base granular
2.1.9 Grava-ciment
2.1.10 Paviments asfàltics
2.1.11 Formigons
2.1.12 Acer a utilitzar per a armadures
2.1.13 Pavimentació de voreres amb panot
2.1.14 Senyalització
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2.2. Infraestructura de serveis
2.2.1 Xarxa d'abastament d'aigües
2.2.2 Xarxa de distribució d'energia elèctrica
2.2.3 Xarxa d'enllumenat
2.2.4 Xarxa de telefonia i altres serveis de telecomunicacions

.

INTRODUCCIÓ

El present plec de condicions tècniques particulars es complerta amb el plec de condicions particulars de l’Ajuntament de Llívia, el
plec de condicions particulars per a la instal!lació del tribut municipal i el plec de condicions particulars per a la instal!lació de reg
municipal, que s’adjunten a continuació

2.

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBA NITZACIÓ

Introducció
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de
forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en
l’ordre correcte en què executar-les.
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en
l’àmbit del plec de condicions generals.
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la següent
especificació:

1. Infraestructura de calçada
1.a Esbrossada i replanteig general
1.b Formació de l’esplanada
1.c Clavegueram i encreuament de vials
1.d Subbase granular
1.e Vorades i rigoles
2. Infraestructura de serveis
2.a Zones d’implantació de serveis
3. Pavimentació i acabats
3.a Pavimentació
3.b Acabats
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions
que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol
1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent.

2.1

INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

2.1.1

Demolicions i enderrocs

Definició
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui
necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra.
La seva execució inclou les operacions següents:
"
"

Demolició de materials i/o enderrocament de construccions diverses.
Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o aplec definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels
documents del Projecte.
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Execució de les obres

Execució de les obres

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar perjudicis a les estructures existents, d'acord amb el
que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els
llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells.

L’execució de les obres inclou les operacions següents:
- subministrament del tub
- preparació de l’assentament
- col!locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces
especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior és de formigó HM-20
tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm).

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels
elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a
l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla
mena i format.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al
lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra.

2.1.2

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i l’execució
d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del
terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència
característica superior o igual a 200 kg/cm2.
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col!locació dels tubs en sentit
ascendent. Si els tubs són de formigó vibro-premsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim
10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre
recoberts amb formigó HM- 20.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les connexions al
clavegueram. El tub de connexió dels embornals serà de Ø 30 cm mínim.

Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.
Execució de les obres
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades
obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres.

Les connexions de desguàs de les parcel!les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de
connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel!lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem.
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització
d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir
les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la
xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.

Mesurament i abonament

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que
siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació.

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les
interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i
diàmetre del tub.

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions 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 sobre-excavacions per a evitar les
operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per
metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària
per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada
d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o
a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades.
Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte,
els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal!lacions, completant-se l'excavació amb el
calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal!lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.3). El Contractista emprarà els
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels
préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i
trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1.
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs
exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1.

L’import resultant comprèn el subministrament i col!locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà que la solera, el
material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs,
segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb
formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3).
2.1.3.1
2.1.3.1.1

Elements singulars del clavegueram
Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in
situ” o prefabricats.
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols
o Prescripcions Tècniques Particulars.
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció
d’obra. Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons.
Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col!locaran
de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
Hauran de complir la normativa vigent i també les indicacions del plec de prescripcions particulars.
Execució de les obres

2.1.3

Conduccions de clavegueram

Els tubs se subministraran i es col!locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir
llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que
pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de
vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec General de
canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent.
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L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es prescriu a
l’article 2.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col!locar els
elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes
definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada
cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.
Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es
mesuraran i abonaran per unitats (ut) completes realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.
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Recepció i col•locació
2.1.3.1.2

Embornals, buneres i interceptors

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de
comprovar de forma especial que els embornals siguin col!locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap
cas es puguin formar bassals. La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra.

Es rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc
seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col!locació.
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). Les vorades es col!locaran amb una
separació entre peces < 1cm.

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim.
Execució de les obres

Mesurament i abonament

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni
la Direcció.

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col!locats, mesurats sobre els terreny. El preu
s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tots els materials i operacions necessàries
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

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.
Mesurament i abonament

2.1.6

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o
pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant sense cantells
vius (serrada i flamejada). No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil!límetres (10 mm). La pedra tindrà una densitat
superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. Pel que fa a la prova de resistència a la
intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de
clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció.

Vorades de pedra natural

Mesurament i abonament
2.1.4

Sub-base Granular

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col!locats, mesurats sobre el terreny. El preu
s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.

Definició
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada.
La sub-base col!locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent i els controls de qualitat del material corresponent. Abans de
col!locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i
s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran
els pendents transversals de la plataforma.

2.1.7

Guals de vehicles

El material a utilitzar serà el mateix utilitzat en les vorades.
Tots els guals aniran amb rigola blanca de morter de ciment de 30x30x8 cm, col!locada sobre base de formigó, i seran de granit
serrat i flamejat o de peces de formigó prefabricades segons projecte o decisió de la Direcció Facultativa.
Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col!locats, mesurats sobre el terreny. El preu
s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. El preu
inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.

2.1.8

Rigoles

Definició
2.1.5

És un rajol compost 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.

Vorades de formigó

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la sub-base mitjançant un llit de
formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones
verdes.

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de
desgast serà de dotze mil!límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.
Normes de qualitat

El tipus de vorada prefabricada de formigó prové de fàbriques especialitzades, i té unes característiques generals que vindran
definides als plànols del projecte. Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades,
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra.
a)Normes de qualitat:
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2)
b)Desgast per fregament:
Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil!límetres (2,5 mm)
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Desgast per fregament: Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil!límetres (1,5 mm)
Recepció i col•locació
No es rebran les llosetes, si les seves dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, amb
unes toleràncies màximes de ± 2 cm. De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el
terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.
La rigola es col!locarà segons plànols de detalls, es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça tacada durant
l’execució de l’obra serà substituïda per una altra.

JORDI CASTELLA I PUJOLS, arquitecte
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Mesurament i abonament

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col!locat i totalment
acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra
totalment acabada.

2.1.8

Es mesuraran 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 real obtinguda als assaigs. Els preus inclouran tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport,
fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius).
- Microaglomerat en calent

Base Granular

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 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 sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els
percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment
l'índex CBR serà > 80.

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i
el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm.
• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal!lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

Bases de tot-ú artificial
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal!lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu.
Condicions mínimes d’acceptació:
• Granulometria: La fracció que passi pel tamís 80 "m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 "m UNE.
• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat.
• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a
seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. El preu inclourà el
cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada
la unitat.

2.1.9

Gruix de la capa en mm
40 - 50
20 - 40
10 - 20

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà
superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).
• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i
superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal!lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig Marshall, es
compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i
mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i
de l’inici de la compactació.

2.1.11

Grava-ciment

Es seguiran les prescripcions tècniques que dictamina el Plec de Condicions Tècniques Generals PG-3 vigent.

Formigons

Es consideren els següents tipus de formigons:
"
"

2.1.10

Paviments asfàltics

Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció.

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 refí 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 base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments
asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma
que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.
A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
La instal!lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat.

- Paviments asfàltics en calent
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. Les condicions mínimes d’acceptació:
• Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.
• Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal!lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà
com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa
entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. A les capes de rodadura l’àrid serà granític
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.
Rodadura
AC 16 surf D (D12) - AC 16 surf S (S12) o AC 22 surf D (D20) - AC 22 surf S (S20) # 6cm
Intermèdia
AC 22 bin D (D20) - AC 22 bin S (S20) - AC 22 base G (G20)
6 - 9cm
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats
s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules
planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat).
• Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres
(PG3).
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal!lació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es
compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3).
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º).
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No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb
pala a gran distància.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Per al formigonat,
en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. Mai no es col!locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment
mentre que estigui submergit al formigó.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE, i
procurant que llur nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a
protegir-la dels agents atmosfèrics.
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers
dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera,
les quals hauran de mantenir-se constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de
badadures per refredament brusc.
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També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel!lícules superficials impermeables, prèvia autorització per
escrit del Director Facultatiu.

L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent,
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 f) situada a més de cinc diàmetres
(5 f) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 f) 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).

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari
aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
"
"

Paraments vistos = sis mil!límetres (0.006 m.)
Paraments ocults = vint-i-cinc mil!límetres (0.025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.
S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres.

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos
per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit
elàstic, entenent per tensió màxima de trenc 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 a l'assaig de
"n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell.
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del
ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i
Execució d'Obres de formigó EHE.

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o
vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems.
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si
passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent
(20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En
canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui
efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el
qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible.

Mesurament i abonament
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat
presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1.
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix,
estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc.

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades,
l'obra haurà d'enderrocar-se.
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i
100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents.
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl!lics o d'altre material adient, a
criteri del Director Facultatiu.
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 prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil!límetres (0,005 m.)

2.1.13

Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit (panot)

Definició
La rajola de morter comprimit és una rajola 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 en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó
no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil!límetres (0.005 m.)

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. Està constituït per una cara 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.)

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de
formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.

Normes de Qualitat

Mesurament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les obre, i
s'abonaran per metres cúbics.

Desgast per fregament:

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat
d'obra menys les armadures i llur col!locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col!locat.

Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres.
Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. "
Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida
" Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm.
" Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega
puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms.

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a
criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons.

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes
toleràncies màximes de dos mil!límetres (0,002 m.), en més o en menys.

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari
que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

Mesurament i abonament

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la
maquinària i la mà d'obra necessària per a la col!locació.

2.1.12

"
"

S'abonaran per metre quadrat (m2) col!locat i totalment acabat. El morter i les feines de retalls i formació de pendents,es considerarà
inclòs al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus no. 1.

Acer a utilitzar per armadures
2.1.14

Condicions generals
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE.

Senyalització i balisament

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).

La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.)
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Senyalització horitzontal
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 o tenen finalitat
informativa.
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i el
Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de
1990). Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. Tal com ve a l’O.M. de 28 de
desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents:
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució aquosa; i als zebrats
d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb
microesferes de vidre.
b.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació
(marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu).
Cal que compleixin els següents requisits:
• visibilitat diürna i nocturna (norma UNE 135 270)
• resistència al lliscament (norma UNE 48 073)
• resistència a la deterioració (norma UNE 135 272)
Mesurament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, 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 el subministrament, transport i aplicació de la pintura
reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar,
la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva
execució.

2.2

INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

2.2.1

Xarxa d’abastament d’aigües

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la Comisión
Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març
(Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació.
Per a l'execució de les obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió
normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.).
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni
d’incrustacions. Cada tub portarà impreses les característiques següents:
• marca del fabricant
• any de fabricació
• diàmetre nominal
• pressió nominal o de treball
• norma segons la que ha estat fabricat
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada i segons el que la companyia subministradora
especifiqui.
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent
Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran acreditades pel certificat
d’AENOR vigent.
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545.

Senyalització vertical
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación Vertical”, de 28 de desembre de 1999.
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 i amb la normativa municipal.
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
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als
plànols.
Mesurament i abonament

En qualsevol cas, el contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la
companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques.
El tipus de unions, juntes, vàlvules, derivacions, arquetes,etc., seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les
peces especials.
L'execució de les rases, col!locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal!lada i
altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions i requeriments exigits per part de la companyia subministradora
amb l'aprovació de la direcció facultativa de les obres.
Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran 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, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les
obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i
connexió a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui
d’aquesta manera.

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

2.2.2

Elements reductors de velocitat

Condicions Generals

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que en cap cas
suposin un perill per als vehicles i els vianants. Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent.

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents
documents:
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre).
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel "Ministerio de
Industria".
" Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954).
" Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre).
" Reglaments sobre instal!lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per ordre de 23 de
Febrer del 1.949.
" Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". "
Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà. "
Normes UNE declarades d'obligat acompliment.
" Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.".
" Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas".

Mesurament i abonament
Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml). Els preus corresponents que figuren al quadre de
preus, inclouen el subministrament, transport i col!locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra
necessària per a la seva execució.

2.1.15

Altres Unitats no especificades en aquest Plec

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent.

Xarxa de distribució d’energia eléctrica

Seran també 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.

PLEC DE CONDICIONS
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El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal
d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Elements singulars

Permisos, llic!ncies i dictàmens
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i
haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel
Col!legi Professional corresponent.

Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables o
amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.
Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la
companyia subministradora del servei i es col!locaran seguint els seus criteris.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització
de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria.

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta
manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions.

Materials
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal!lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat 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, caldrà presentar:
Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, 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: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més
concretament del reflector. Corbes fotomètriques
" Llums: Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. "
Equip d'encesa: Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
" Cables: Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
" Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.
"

La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal!lador o persona qualificada, amb menció
expressa de l'obra on van destinats.

2.2.3

Xarxa d’enllumenat públic

2.2.3.1

Condicions del Materials

Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble capa , llisos per l’interior, de Polietilè. Estancs i estables fins a una
temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7),
contra cops mecànics.

Columnes
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a partir d'un cèrcol
laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil!límetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, després de ser col!locats, si no
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les
esmentades qualitats.

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb
elèctrode continu en atmosfera controlada.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col!locats, hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i
en la seva totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú,
per compte de la Contracta. Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de
reforçament i carteles de recolzament.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de
Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del
Director de l'Obra.
Execució de les obres
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i Disposicions
oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra.
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de
manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada
i conservació.
Conduccions de xarxes el!ctriques
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col!locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les
calçades.
-Conduccions sota vorera:
Els conductors de MT i BT es col!locaran en rases amb unes dimensions que especificarà l'empresa subministradora i que
validarà la direcció d'obres, i que en qualsevol cas estaran reflectides en un plànol d'obra i/o prèviament en el projecte. En
qualsevol cas, han de permetre una instal!lació còmoda dels conductors. Les rases cal que siguin verticals en tota la seva
fondària, anivellant-les amb un llit de sorra. Sobre la rasa on hi passi la instal!lació elèctrica, s'hi col!locarà una placa de PE de
senyalització. Per al rebliment de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig PM.
-Conduccions sota calçada:
Els conductors es col!locaran dins de tubs ! 160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó HM-20 amb un gruix mínim
de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. L’amplada de les rases dependrà del
nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolant l'extrem
superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó.
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, o seguint les indicacions del fabricant, d'acer F.111. UNE
36.011.
Les columnes es lliuraran amb els perns corresponents, amb dues femelles per pern i arandeles.
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos d'un emmarcament de
passamà de ferro de trenta per tres mil!límetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles en
planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul,
la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre podran portar soldada una visera. La porta anirà unida a la columna
per una cadeneta galvanitzada.
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat a ella, un angular amb un orifici per a la
subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de quatre mil!límetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i
tauler de connexions.
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir
un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per
metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial
s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es poliran degudament per tal
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjançant pintura indeleble a la part frontal
dels mateixos.

Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols o definides als amidaments.

Mesurament i abonament
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el rebliment, la sorra, els tubs si s’escau, el formigó, la placa i la
cinta de senyalització.

PLEC DE CONDICIONS

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa d'acer, utilitzada o diferents
trams de la columna.

19

L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes
arrodonides.
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns d'ancoratge, situant-los mitjançant
plantilla, 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 llurs arandeles.
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A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub flexible reforçat de PVC, de diàmetre 32 mm. per a permetre passar els 2
conductors de presa de terra de 1x16 mm2 aïllats, color groc-verd. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que
no tallin. També quedaran embocats 4 tubs de Dn. 63 mm. a la base per entrada i sortida dels conductors multipolars d’alimentació a
les lluminàries.

Cables

Lluminàries
Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bàcul i columna, tancades i amb capacitat
per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa.
El grau de protecció no serà inferior a IP 55, classe I. El grau de protecció per al grup òptic serà de IP66.
Les lluminàries seran de tipus tancades, de fundició d’alumini injectat a alta pressió, amb junta de doble estanqueïtat en elastòmer
de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment.
En aquest cas seran lluminàries amb Led i driver electrònic.
Portaran filtre de carbó actiu.

Tots els conductors que s'utilitzin seran multipolars i les seccions, iguals o superiors a sis (6 mm2.) per a les línies de potència. En el
cas de la línia de maniobra la secció serà de 2x2,5mm2.La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1.000 V) i la tensió de
prova de quatre mil volts (4.000 V.).
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE RFV 0,6/1
Kv.
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) a la resta.
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017. A
la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables.

El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb silicones.
El capot serà de:
!

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Wm./mm2. de resistència específica, i de les
seccions nominals que figuren als plànols.

Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a alta temperatura.

El grup òptic estarà format per mòduls Led muntats muntats sobre placa portamòduls amb clips de fixació. Els mòduls Led,
incorporaran aletes de disipació tèrmica d’alumini.
L’equip auxiliar serà electrònic, classe 2, i amb regulació prevista per a línia de comandament 2N+.
La temperatura de color serà de 3000-4000 ºK, amb un IRC >70 i vida útil prevista de 50000 hores.
Totes les fixacions, cargolaria, pastels, etc., seran en material inoxidable.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte guant a nivells i
uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
Totes les parts metàl"liques seran inoxidables.
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i
uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols o documentació tècnica.

Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes.
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (1.000
V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc mil!límetres quadrats (3x2,5 mm2.). Hauran d’incorporar també
el conductor de protecció per a connectar la lluminària.
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE.
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE.
L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil!límetres (6,8 mm.).
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl!lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa
extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues.
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl!lica, associada a una part metàl!lica.
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) serà de setze
mil!límetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament.
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

S’entregarà per part del fabricant una garantia de 5 anys per a les lluminàries.

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb els
colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris.

Proteccions

Conducció per a canalitzacions, Baixa o Mitja Tensió.

A més de la protecció de cada punt de llum amb caixa de derivació tipus “Sertsem” o equivalent amb fusibles de 4 A, s'instal"larà una
placa de presa de terra a cada punt de llum i quadre elèctric. S’uniran totes les plaques de terra fent una presa de terra, formada per
cable de coure nu de trenta-cinc mil"límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir,
fora de les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. Aquest conductor de tera
s’unirà a les plaques de terra i al mateix temps a cada columna, de forma que cada columna quedarà connectada per dues
derivacions de conductor de 1x16 mm2 aïllat per dins de tub.

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables
aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada.

Totes les unions es faran amb soldadura al"luminotèrmica d'alta temperatura de fusió o altre sistema que garanteixi un correcte
contacte entre conductors.
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió
entremig de dos (2) punts de llum.
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.
En general seran de 300 mA.
La instal"lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota l'operació sigui inaccesible i
que es precisin les eines especials per a llur manipulació.
Taulers de connexió a columnes
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal"laran a cada columna.
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no interior a cinc mil"límetres (0,005 m), i
disposarà dels borns polits i no tallants.
Cada tauler disposarà, com a mínim, de:

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la mateixa, interrompent
els treballs en cas de pluja o inundació.
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als plànols.
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra per a que, al col!locar la peça
ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable.
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap dificultat. El tub
anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més
que una sola línia.
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o sigui arrossegat de forma
que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads
(0ºC.).
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que llur densitat mínima al
proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m.) de
diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %).
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es compactaran fins a
aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva.
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col!locarà una malla de senyalització de material plàstic, de les
característiques indicades als plànols.

Placa base.
Portafusibles i cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la lluminària. Seran de 4 A. !
Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació.

Als encreuaments de calçada es col!locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, que aniran
protegits amb formigó, segons especificacions dels plànols.

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl"lics de la columna. La cargolaria serà de material
inoxidable. El tauler s'instal"larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna.

Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjançant ancoratges i de manera
ordenada, a la paret interior del pericó.

!
!
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Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com elèctricament, responguin a iguals
condicions de seguretat que la resta de la línia.

Temperatura de l'ampolla

A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el cas, i la part de
conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel
tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt
a l'interior de botelles que, posteriorment, s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques.

L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense trencament, fins a
una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350ºC.), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la
calguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC.), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre.
Tensió i corrent de l'arc

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura i d'acord amb les normes usuals
d'aquesta tècnica.

Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els
següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %):

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell punt.

Potència
(W)

Equips
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i
els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie
estancs.
En el cas de llums de Led seran la font d’alimentació i els drivers.
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb suficient antelació, advertirà a la
Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es
treurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides
si s'observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus.
Condensadors:
En aquest cas no hi haurà condensadors.
Arrencadors
No hi haurà arrencadors.

Tensió de l'arc
(manteniment)
(V)
Llums de VMCC
80
115
125
125
250
135
400
140
Llums de VSAP
70
90
100
100
100 T
100
150
100
150 T
150
250
100
250 T
100
400
105
400 T
100

Corrent a
l'arrencada
(A)

Corrent absorbida
per la llum
(A)

1,20
1,80
3,30
5,10

0,80
1,15
2,20
3,30

1,25
1,80
1,80
2,52
2,52
4,10
4,10
5,70
5,70

1,0
1,2
1,2
1,8
1,8
3,0
3,0
4,4
4,4

Llums

Fluix lluminós

Els llums que s'utilitzaran a les instal!lacions seran del tipus de descàrrega en gasos o de Led.

El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes les cent (100)
primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents valors:

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per a
cadascun dels tipus i potències.
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions tècniques i de recepció dels
materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques
deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus.
Compliran les Normes UNE.
Dimensions
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de:
Potència
(W)
Llums de VSAP
70
100
100 T
150
150 T
250
250 T
400
400 T
T = Tubular.

Diàmetre màxim
Ampolla (mm)
71
76
48
92
48
92
48
122
48

Longitud màxima
(mm)
156
182
211
227
211
227
257
292
283

Potència
Fluix lluminós
Potència
Fluix lluminós
(W)
a les 100 h. (lm)
Llms de VSAP
70
5.800
100
9.500
100 T
10.000
150
14.000
150 T
14.500
250
25.000
250 T
27.000
400
47.000
400 T
48.000
Potència
(W)
Llms de LED
25
96

Fluix lluminós
a les 100 h. (lm)
2.074
6.825

Supervivència
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert període de temps, sotmesos als
valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims:

Casquets

després de cinquanta mil (50.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %).

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un recobriment metàl!lic antioxidant, niquelat, zencat.

Centre de maniobra

Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-cents
cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees
que separen els pols de contacte.

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt instal!lacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la
il!luminació, així com per a llur control i mesurament.

Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V.).

Principalment, consten dels següents elements:
Cèl!lula fotoelèctrica o rellotge astronòmic.
Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador d'intensitat i tensió, en el seu cas. "
Armari de protecció.
"
"

Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts (200 V.).
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Materials:

2.2.3.2

- Rellotge astronòmic.

Estació transformadora
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes que figuren als
plànols ampliats per les normes particulars de l'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans
precisos pel correcte acabat de l'obra.

Serà un model homologat. S’aconsella el “Data Astro” de la marca ORBIS. Quedarà instal!lat a l’interior del quadre de comandament.
- Interruptor horari.
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'ho d'encesa i apagament. Anirà protegit
per una caixa metàl!lica, i serà de tipus astronòmic.
- Contactors.

Mesurament i Abonament de les Obres.

Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada.
Transformador
Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potència i tensions indicades.

Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionat que permetran efectuar un nombre
considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes
VDE.
- Amperímetres i voltímetres.
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades.
- Comptadors.

Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat.
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.)
necessaris pel 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 aquell material necessari per al bon
funcionament de l'E.T.

El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V.), connexió
exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. Serà electrònic del tipus “Multifunció” i permetrà el seu telecontrol a distància.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

- Fusibles.

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4), sortides
protegides.

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les peces fusibles, pròpiament
dites, o a la part destinada a apagar l'arc.

Instal•lació en baixa tensió

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal!lada i comprovada.

- Interruptors.

Cables

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric 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.

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

- Posta a terra.

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

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl!liques.

Es mesurarà per metres lineals realment instal!lats.

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 W), havent-se de col!locar, si la naturalesa ho requereix, més
plaques de terra.

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

La instal.lació complirà amb el vigent REBT.

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols
corresponents.

- Armaris metàl!lics.
Els armaris seran d’acer inoxidable, AISI-304, acabat amb epoxi polièster color gris RAL-7032 texturat.
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes.
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE).

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment als cables o
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o
quan s'escaigués, les caneletes prefabricades).
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de
formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil!límetres quadrats (35 mm2.), al
qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl!liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor
anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat.

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o caneletes) necessàries.

L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per a la ventilació.

Es mesurarà per metre lineal (ml.).

Hi haurà previstos tres allotjaments separats, un per a les instal!lacions pròpies de la Companyia Subministradora, un espai previst
per a col.locar un estabilitzador de tenssió i l'altre per a les instal!lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia
Subministradora es farà seguint les seves indicacions.

Punt de llum

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal.

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de les parts
metàl!liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil!límetres (5 mm).

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler
de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb
els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la placa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel
seu correcte funcionament.

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat.

Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada.

La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit,
marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de
maniobres.

Centres i quadres de maniobra

Portarà un regleter de borns i tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl!lics galvanitzats, cèl!lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors,
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al
corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen.
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant.
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que es considerin
oportunes per a llur recepció definitiva.
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar del quadre i la identificació dels borns.

PLEC DE CONDICIONS

22

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal!lats, necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat,
protecció i mesura de les instal!lacions.

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament
del mateix.
Tot això degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei.
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2.2.3.3

Proves per a les Recepcions

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres procedirà, en presència dels
Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que les obres
han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat
autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen.
No es rebrà cap instal!lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrar el seu perfecte
funcionament.
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a la
immediata connexió de totes les instal!lacions. En particular:
"
"

"
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Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.
Projecte de legalització de la instal.lació, que portarà els plànols “As-built” de la instal.lació real executada, esquemes definitius,
fitxes tècniques dels materials col.locats, així com Acta de la EIC corresponent amb resultat favorable.
Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.

2.2.3.4

Assaig de les instal•lacions d’enllumenat públic.
- Caiguda de tensió:
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos
ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en
aquest abasta el seu valor nominal.
- Aïllament:
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius aïllats. La
mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.
- Proteccions:
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del
conductor protegit.
- Línia de terres:

Reconeixement de les obres

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots
els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens,
escombraries, etc.

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10W).

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen amb les
mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les
obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal!lacions elèctriques han estat executades de forma
correcta i acabades i rematades completament.

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles.

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, entroncaments, derivacions i connexions en general. "
Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats.
" Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació.
"
Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes, humitats i penetracions
d'aigua.
"

- Equilibri entre fases

- Identificació de fases
S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els conductors de les diverses
fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color.
- Il!luminació
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte.
-Proves de la recepció definitiva de les Obres
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades
per la recepció provisional.

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les instal!lacions
elèctriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents:
2.2.4
Assaig de la Xarxa d’Alta Tensió
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs:
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra.
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la normal de
servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent.
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en marxa
industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament.
La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei en volts (V). La posta 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 el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals.
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els successius.

Disposicions Aplicables
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les companyies, les
"Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les Obres de canalitzacions telefòniques.
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía Telefónica Nacional de España.

Materials
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment.
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Compañía Telefónica” Els
materials compresos en aquesta qualificació seran:
"

Assaigs de les instal•lacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment.

"

Es realitzaran els següents assaigs:

"

"

"

"

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 acompleixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores.
Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la instal!lació, que no haurà de ser inferior a mil per U
(1.000 x U) ohms, sent U la tensió de servei en volts (V).
Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts metàl!liques no
sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments.

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal!lació a la seva tensió de servei normal.

Xarxa telefònica i altres serveis de telecomunicacions

Tubs de PVC de cent deu mil!límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil!límetres (1,2 mm.) de gruix.
Cobertes i tapes per a cambres.
Seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63 mm) i les tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F.

El subministre o no d'alguns materials, anirà en funció del conveni que es signi abans d'iniciar l’obra entre l'Ajuntament i la companyia
Telefónica Nacional de España.

Execució de rases per a conduccions telefòniques
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als plànols, llevat
disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari.
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un acurat anivellament del
fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus.
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Un cop realitzada la rasa, col!locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de
trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al
terreny circumdant.

Col•locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col!locarà la primera
capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col!locada aquesta capa, s'abocarà el
formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col!locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó.
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de
la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil.
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil!límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent (85%),
tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil!límetres (0,030 m.).
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre
corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E.

Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis
- Paral!lelismes
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes mesures als
dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la
canalització telefònica.
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta centímetres (0,30 m.).
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral!lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les conduccions
d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica.
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un metre de
longitud (1,00 m.).
-Encreuaments
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions:
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions de trenta
centímetres (0,30 m.) com a mínim.
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, mentre que el gas haurà d'encreuar superior a
ella.
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.

Mesurament i Abonament de les Obres
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb
els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col!locació o
instal!lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable guia per al galibat.
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de
subministrar les Companyies.
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