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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 Descripció de les obres 
 
Són les obres d'urbanització del passeig d'entrada a la zona esportiva del municipi del Pont d'Armentera. 

 
Les obres a realitzar consistiran bàsicament en: 
 

- Moviment de terres 
- Pavimentació 
- Clavegueram 
- Instal· lació d’aigua potable 
- Instal· lació d’enllumenat públic 
- Mobiliari urbà 
- Jardineria i reg 

 
Tal com estan definides en els documents del projecte. 
 
 
I.2 Disposicions Generals 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
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Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i 

normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada I Neteja Dels Terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
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que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per 
sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al 
projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les 
operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació 
en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 
 
II.13 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de 
les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, 
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
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Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions 
exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
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Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació 
cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre 
per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor Modificat 
a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
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mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a 
fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 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. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 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 suficient i evitar damnatges a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització 
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades 
el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al 
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà 
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
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El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per 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; i l’arranjament de les àrees afectades.                                   
                    
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, 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 canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de 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 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 rebliment 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 rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de 
la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny 
a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots 
els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de 
la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380610V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 

3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat 

en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la 
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realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de 
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir 
al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a 
càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant 
atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o 
amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el 
material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig 
Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
II.7.4 Encreuaments d’enllumenat públic. 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.5 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el 
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint 
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
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Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
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II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el 
preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o 
maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actúa com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant 
un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o 
per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del 
final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en 

ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
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acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 
del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest 
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i 
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa 
de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
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II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (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. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     [ 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       [ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      [ 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       6 0,4 mm 
  Gruix       [ 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   6 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      6 0,2 mm 
  Vessaments:      6 0,5 mm 
  Planor:       6 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     〈 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      〈 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      6 0,4 mm 
  - Gruix       [ 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  60,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     6 0,2 mm 
  - Vessaments:      6 0,5 mm 
  - Planor       [ 2 mm 
 
El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
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L’obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 

21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 
53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
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corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar 〈 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per 
als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als 
diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
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DN 
 

GRUIXOS (mm) 
  

Normal 
 

Valor mig 
 mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 
Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl· lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 
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ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De & 50 mm a & 60 mm  2 cargols 
De & 80 mm a & 125 mm  3 cargols 
De & 150 mm a & 200 mm  4 cargols 
De & 250 mm a & 350 mm  6 cargols 
De & 400 mm a & 500 mm  8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la 
copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl· lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl· lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de 
l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a juntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de 
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l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que 
la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre 
que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl· lica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
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- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 
menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal· lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal· laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
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d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàl· lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instal· lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instal· lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl· lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
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superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal· larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal· laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d’endoll ràpid segons 
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal· lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instal· lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal· li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal· li sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal· lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
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En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica 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 juntes, unions, topalls, proteccions i tots 
els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment 
executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
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 a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
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-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació 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. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal· lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral· lelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà [ 1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. 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 pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col· locació dels tubs, 
en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col· locaran en posició horitzontal i paral· lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on 

es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
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-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col· locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal· lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col· locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal· lació final ens indicaran els punts on es creu 
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en 
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col· locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i 

es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col· locar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col· locaran de forma 
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que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament 
independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa 
la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en 
contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal· lació 
 
A més 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 (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- 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 de 1949. 
- 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”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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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. 
 
Permisos, llicències 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 de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal· lació el Contractista presentarà al 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 el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de 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". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser col· locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col· locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
III.3.2 Condicions dels materials 
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III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el 
grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es 
dimensionaran de forma que puguin resistir les sol· licitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal· lats 
en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl· lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal· lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en 
un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 
les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una 
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació 
resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de 
subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb 
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau 
de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil· límetre i dues dècimes de mil· límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
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- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instal· lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal· lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada 
en servei de la instal· lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 
intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la 
instal· lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de 
mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl· liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-
BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a 
les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat 
en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència 
a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
Per sobre, s’hi col· locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat 
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exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal· larà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal· lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal· lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció 
necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl· liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl· liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal· lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl· liques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàl· liques de la instal· lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles 
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal· lació i en qualsevol època 
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de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl· liques accessibles de la 
instal· lació (suports, quadres metàl· lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal· larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instal· lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament 
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serà de polietilè reticular 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.) seran 
setze mil· límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, 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 el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal· lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal· lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) 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. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal· lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit 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’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal· lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal· lacions. 
 
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. 
 
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. 
 
 
III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral· lelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral· lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 
 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
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canonada o cables de la instal· lació aliena. 
 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PAVIMENTACIÓ 
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L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial 

de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 
construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 
artificial) o de grava-ciment. 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 



URGELLÈS BERGADÀ ENGINYERS, S.L.      
Camí de Valls nº81-87, Local 71 43204 Reus  
Tel: 977 327 419 / Fax: 977 754 097 

 
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 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
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operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila 
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
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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. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal· lació d’esmicolament 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 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- 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 superior a quaranta (> 40). 
 
- 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 construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col· locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
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CARACTERÍSTIQUES UNITAT  PESAT MIG LLEUGER 
   

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
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 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
Materials 
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Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
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 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment col· locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i col· locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots 
els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
mil· límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil· límetres (< 3 mm). 
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-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcel· lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el 
que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o 
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls 
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
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Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     〈 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     〈 35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       6 0,4 mm 
Gruix        [ 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   6 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      6 0,2 mm 
Vessaments       6 0,5 mm 
Planor        [ 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El 
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  6 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   6 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   6 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col· locada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Junt entre plaques [ 2 mm 
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Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: 6 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 
parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:     6 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  6 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal· lació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal· lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instal· len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 
 
Tarragona, abril de 2.010 
 
 

 

L’Assistència tècnica El Cap de la Secció  
de Projectes i Obres 

El Cap del Servei 
d’Enginyeria Municipal 

   

Diego Querol Rodríguez Emili Sisquellas Ortega Albert Gómez Masdéu 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 Descripció de les obres 
 
Són les obres d'urbanització del passeig d'entrada a la zona esportiva del municipi del Pont d'Armentera. 

 
Les obres a realitzar consistiran bàsicament en: 
 

- Moviment de terres 
- Pavimentació 
- Clavegueram 
- Instal· lació d’aigua potable 
- Instal· lació d’enllumenat públic 
- Mobiliari urbà 
- Jardineria i reg 

 
Tal com estan definides en els documents del projecte. 
 
 
I.2 Disposicions Generals 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
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Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i 

normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada I Neteja Dels Terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
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que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per 
sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al 
projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les 
operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació 
en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 
 
II.13 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de 
les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, 
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
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Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions 
exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
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Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació 
cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre 
per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor Modificat 
a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
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mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a 
fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 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. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 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 suficient i evitar damnatges a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització 
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades 
el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al 
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà 
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
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El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per 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; i l’arranjament de les àrees afectades.                                   
                    
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, 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 canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de 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 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 rebliment 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 rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de 
la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny 
a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots 
els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de 
la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380610V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 

3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat 

en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la 
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realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de 
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir 
al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a 
càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant 
atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o 
amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el 
material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig 
Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
II.7.4 Encreuaments d’enllumenat públic. 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.5 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el 
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint 
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
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Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
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II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el 
preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o 
maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actúa com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant 
un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o 
per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del 
final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en 

ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
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acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 
del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest 
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i 
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa 
de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 



URGELLÈS BERGADÀ ENGINYERS, S.L.      
Camí de Valls nº81-87, Local 71 43204 Reus  
Tel: 977 327 419 / Fax: 977 754 097 

 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (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. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     [ 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       [ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      [ 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       6 0,4 mm 
  Gruix       [ 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   6 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      6 0,2 mm 
  Vessaments:      6 0,5 mm 
  Planor:       6 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     〈 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      〈 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      6 0,4 mm 
  - Gruix       [ 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  60,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     6 0,2 mm 
  - Vessaments:      6 0,5 mm 
  - Planor       [ 2 mm 
 
El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
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L’obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 

21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 
53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
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corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar 〈 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per 
als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als 
diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
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DN 
 

GRUIXOS (mm) 
  

Normal 
 

Valor mig 
 mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 
Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl· lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 
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ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De & 50 mm a & 60 mm  2 cargols 
De & 80 mm a & 125 mm  3 cargols 
De & 150 mm a & 200 mm  4 cargols 
De & 250 mm a & 350 mm  6 cargols 
De & 400 mm a & 500 mm  8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la 
copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl· lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl· lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de 
l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a juntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de 
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l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que 
la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre 
que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl· lica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
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- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 
menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal· lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal· laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
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d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàl· lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instal· lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instal· lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl· lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
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superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal· larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal· laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d’endoll ràpid segons 
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal· lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instal· lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal· li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal· li sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal· lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
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En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica 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 juntes, unions, topalls, proteccions i tots 
els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment 
executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
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 a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
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-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació 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. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal· lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral· lelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà [ 1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. 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 pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col· locació dels tubs, 
en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col· locaran en posició horitzontal i paral· lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on 

es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
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-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col· locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal· lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col· locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal· lació final ens indicaran els punts on es creu 
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en 
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col· locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i 

es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col· locar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col· locaran de forma 
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que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament 
independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa 
la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en 
contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal· lació 
 
A més 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 (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- 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 de 1949. 
- 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”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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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. 
 
Permisos, llicències 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 de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal· lació el Contractista presentarà al 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 el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de 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". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser col· locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col· locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
III.3.2 Condicions dels materials 
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III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el 
grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es 
dimensionaran de forma que puguin resistir les sol· licitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal· lats 
en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl· lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal· lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en 
un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 
les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una 
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació 
resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de 
subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb 
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau 
de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil· límetre i dues dècimes de mil· límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
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- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instal· lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal· lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada 
en servei de la instal· lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 
intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la 
instal· lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de 
mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl· liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-
BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a 
les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat 
en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència 
a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
Per sobre, s’hi col· locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat 
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exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal· larà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal· lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal· lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció 
necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl· liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl· liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal· lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl· liques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàl· liques de la instal· lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles 
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal· lació i en qualsevol època 
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de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl· liques accessibles de la 
instal· lació (suports, quadres metàl· lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal· larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instal· lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament 
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serà de polietilè reticular 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.) seran 
setze mil· límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, 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 el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal· lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal· lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) 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. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal· lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit 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’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal· lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal· lacions. 
 
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. 
 
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. 
 
 
III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral· lelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral· lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 
 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
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canonada o cables de la instal· lació aliena. 
 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PAVIMENTACIÓ 
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L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial 

de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 
construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 
artificial) o de grava-ciment. 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
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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 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
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operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila 
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
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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. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal· lació d’esmicolament 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 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- 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 superior a quaranta (> 40). 
 
- 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 construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col· locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
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CARACTERÍSTIQUES UNITAT  PESAT MIG LLEUGER 
   

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
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 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
Materials 
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Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
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 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment col· locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i col· locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots 
els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
mil· límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil· límetres (< 3 mm). 
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-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcel· lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el 
que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o 
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls 
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
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Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     〈 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     〈 35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       6 0,4 mm 
Gruix        [ 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   6 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      6 0,2 mm 
Vessaments       6 0,5 mm 
Planor        [ 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El 
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  6 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   6 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   6 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col· locada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Junt entre plaques [ 2 mm 
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Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: 6 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 
parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:     6 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  6 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal· lació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal· lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instal· len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 
 
Tarragona, abril de 2.010 
 
 

 

L’Assistència tècnica El Cap de la Secció  
de Projectes i Obres 

El Cap del Servei 
d’Enginyeria Municipal 

   

Diego Querol Rodríguez Emili Sisquellas Ortega Albert Gómez Masdéu 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 Descripció de les obres 
 
Són les obres d'urbanització del passeig d'entrada a la zona esportiva del municipi del Pont d'Armentera. 

 
Les obres a realitzar consistiran bàsicament en: 
 

- Moviment de terres 
- Pavimentació 
- Clavegueram 
- Instal· lació d’aigua potable 
- Instal· lació d’enllumenat públic 
- Mobiliari urbà 
- Jardineria i reg 

 
Tal com estan definides en els documents del projecte. 
 
 
I.2 Disposicions Generals 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
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Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i 

normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada I Neteja Dels Terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
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que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per 
sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al 
projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les 
operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació 
en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 
 
II.13 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de 
les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, 
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
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Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions 
exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
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Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació 
cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre 
per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor Modificat 
a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
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mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a 
fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 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. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 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 suficient i evitar damnatges a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització 
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades 
el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al 
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà 
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
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El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per 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; i l’arranjament de les àrees afectades.                                   
                    
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, 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 canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de 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 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 rebliment 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 rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de 
la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny 
a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Pròctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots 
els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de 
la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380610V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 

3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat 

en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la 
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realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de 
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir 
al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a 
càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant 
atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o 
amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el 
material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig 
Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
II.7.4 Encreuaments d’enllumenat públic. 
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.5 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el 
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint 
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
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Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
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II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el 
preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o 
maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actúa com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant 
un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o 
per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del 
final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en 

ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
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acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 
del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest 
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i 
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa 
de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
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II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (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. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     [ 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       [ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      [ 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       6 0,4 mm 
  Gruix       [ 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   6 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      6 0,2 mm 
  Vessaments:      6 0,5 mm 
  Planor:       6 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     〈 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      〈 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      6 0,4 mm 
  - Gruix       [ 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  60,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     6 0,2 mm 
  - Vessaments:      6 0,5 mm 
  - Planor       [ 2 mm 
 
El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
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L’obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 

21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 
53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
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corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar 〈 3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per 
als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als 
diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 



URGELLÈS BERGADÀ ENGINYERS, S.L.      
Camí de Valls nº81-87, Local 71 43204 Reus  
Tel: 977 327 419 / Fax: 977 754 097 

 
 

DN 
 

GRUIXOS (mm) 
  

Normal 
 

Valor mig 
 mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 
Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl· lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 
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ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De & 50 mm a & 60 mm  2 cargols 
De & 80 mm a & 125 mm  3 cargols 
De & 150 mm a & 200 mm  4 cargols 
De & 250 mm a & 350 mm  6 cargols 
De & 400 mm a & 500 mm  8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la 
copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl· lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl· lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de 
l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a juntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de 
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l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que 
la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre 
que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl· lica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
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- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de 
menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal· lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal· laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
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d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàl· lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instal· lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instal· lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl· lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
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superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal· larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal· laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d’endoll ràpid segons 
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal· lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instal· lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal· li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal· li sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal· lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
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En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica 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 juntes, unions, topalls, proteccions i tots 
els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment 
executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
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 a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
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-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació 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. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal· lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral· lelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà [ 1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. 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 pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col· locació dels tubs, 
en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col· locaran en posició horitzontal i paral· lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on 

es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
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-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col· locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal· lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col· locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal· lació final ens indicaran els punts on es creu 
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en 
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col· locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i 

es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col· locar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col· locaran de forma 
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que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament 
independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa 
la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en 
contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal· lació 
 
A més 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 (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- 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 de 1949. 
- 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”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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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. 
 
Permisos, llicències 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 de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal· lació el Contractista presentarà al 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 el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de 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". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser col· locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col· locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
III.3.2 Condicions dels materials 
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III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el 
grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es 
dimensionaran de forma que puguin resistir les sol· licitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal· lats 
en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl· lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal· lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en 
un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 
les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una 
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació 
resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de 
subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb 
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau 
de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil· límetre i dues dècimes de mil· límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
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- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instal· lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal· lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada 
en servei de la instal· lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de 
intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la 
instal· lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de 
mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl· liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-
BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a 
les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat 
en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència 
a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
Per sobre, s’hi col· locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat 
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exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal· larà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal· lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal· lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció 
necessaris per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl· liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl· liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal· lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl· liques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàl· liques de la instal· lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles 
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal· lació i en qualsevol època 
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de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl· liques accessibles de la 
instal· lació (suports, quadres metàl· lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal· larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instal· lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament 
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serà de polietilè reticular 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.) seran 
setze mil· límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, 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 el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal· lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal· lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) 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. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal· lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit 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’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
III.3.3.4 Punt de llum 
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Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal· lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal· lacions. 
 
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. 
 
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. 
 
 
III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral· lelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral· lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 
 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
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canonada o cables de la instal· lació aliena. 
 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PAVIMENTACIÓ 
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L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial 

de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis 
construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 
artificial) o de grava-ciment. 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
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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 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
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operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila 
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
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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. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal· lació d’esmicolament 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 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- 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 superior a quaranta (> 40). 
 
- 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 construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col· locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
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CARACTERÍSTIQUES UNITAT  PESAT MIG LLEUGER 
   

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
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 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
Materials 
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Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil· lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil· lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
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 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment col· locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i col· locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots 
els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
mil· límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil· límetres (< 3 mm). 
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-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 
VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcel· lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el 
que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o 
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls 
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:     〈 6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)    [ 10 % 
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Resistència al desgast (UNE 127.005)   [ 3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     〈 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:     〈 35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       6 0,4 mm 
Gruix        [ 8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   6 0,4 mm 
Rectitud d’arestes      6 0,2 mm 
Vessaments       6 0,5 mm 
Planor        [ 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El 
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:  6 10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:   6 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:   6 3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col· locada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Junt entre plaques [ 2 mm 
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Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament: 6 2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 
parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:     6 10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:  6 2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal· lació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal· lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instal· len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 
 
Tarragona, abril de 2.010 
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