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1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1    Prescripcions i generalitats 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de 
Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la 
realització de les obres del  “Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 
hectàrees” al terme municipal de Bescanó. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les 
prescripcions, no especificades, relatives a  l'execució d'obres de formigó en massa o 
armat (EHE); a les obres de carreteres i ponts (PG-4); i, en general, en els Reglaments, 
Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades 
obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per 
realitzar-les. 

Si es trobessin disposicions que condicionin de forma diferent algun concepte, serà 
aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva 
construcció, principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui 
en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre 
per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del 
que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la 
seva aplicació. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 
Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el 
seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin 
a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de 
Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre 
serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

Concretament el present Plec inclou les prescripcions específiques per l’execució de les 
instal·lacions descrites ala memòria i plànols del següent projecte. 

 

1.3. Senyalització de les obres 

 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que 
indiqui el Director d'Obra. 
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Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

1.4. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, 
normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 

- "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), aprovat per Decret. 

- Codi Tècnic de l’Edificació (Real Decreto 314/2006) i els seus Documents 
Bàsics 

- Reglament del servei municipal d’abastament i distribució  d’aigua potable del 
sistema del Gironès. 

- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de 
Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25.10.1997). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002) i 
les seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE. 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no 
es contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions 
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer 
Director decidir les prescripcions a complir. 

 

1.5. Condicions generals 

 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Director. 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/RD3142006.pdf
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Serà obligació del Contractista avisar l'Enginyer Director de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, 
per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i 
assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material 
no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per 
l'Enginyer Director, podrà ser considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de l'Enginyer Director. 

 

1.6. Descripció del projecte 

 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la 

Memòria. 

 

2.- MATERIALS BÀSICS. 

 

2.1.- Aspectes generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de 
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 
normativa tècnica vigent. 

 

2.2.- Materials de drenatge i sanejament 

 

2.2.1.- Tubs de formigó 

 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 
ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
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La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HA-25 i HM-20 
respectivament. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 

o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-

querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, 
encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. 
Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 
30%.  

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents 
diàmetres. 
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Ø 

mm 

Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre  

(1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques 
exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de 
refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

2.2.2.- Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 

 
1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
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- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomètrica. 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb 
massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre 
esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna 
descrits a la UNE 53-112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents: 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 
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Gruix de la paret: 

----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 
-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 
   <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 
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- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

     - Llargària + 10 mm 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 
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- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helicoïdal. 

 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

 

 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 14 

Característiques de la banda de PVC: 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 
          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la rotura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

 

- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà 
de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 

- Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ 
ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN 
> 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 15 

2.2.3.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 
de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 
material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de 
dilatació lineal 

De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 

Resistència a 
tracció simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Allargament al 
trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
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- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser 
engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que 
es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 
l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com 
a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de 
l'aigua. 

- Instal·lació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil 
adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall 
del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el 
geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub 
(vegeu quadre de dimensionament) 
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2.2.4.- Pous de registre  

 

Definició 

Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i 
reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

Característiques generals 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial 

de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb 

caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

 

2.3.2.1 Pous prefabricats 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre 
interior i setze centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de 
tres-cents a set-cents mil·límetres (300-700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil 
vuit-cents mil·límetres (1800 mm) de diàmetre interior i vint centímetres (20 cm) de gruix 
de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents mil·límetres 
(800-1400 mm) de diàmetre interior. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la 
tapa sobresurti més de vint centímetres (20 cm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi 
haurà peces intermèdies d'alçades diferents. 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i 
per permetre canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió 
amb les clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una estanqueïtat 
total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. 
A partir d'aquí el pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra 
transició en la part final gràcies a un con de 1200-600. La part superior del con, de sis-
cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa possible la instal·lació del marc de la tapa de 
fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 mm). 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en 
l'obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual 
haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que 
no quedi especificat en Projecte, reservant-se l’Administració la realització de les proves 
que cregui adients per a la constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 
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2.3.2.2 Pous fabricats "in situ" 

Seran de formigó armat o totxo segons els Plànols i mitja prismàtica, amb formigó de 
resistència característica dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). La 
seva execució serà prefabricada en obra s'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou 
com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se 
perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà a la tapa que sobresurti de 
més menys cinc (+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes de 
construcció que les definides als Plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar 
filtracions, mentre que la base s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües 
de les escomeses minimitzant les turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos 
molests. La forma serà la dels Plànols o la que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la 
impermeabilitat. 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en 
aquells trams en que els col·lectors poden entrar en càrrega, les tapes seran estanques. 

Normes de qualitat 

A ambdós tipus de pous se'ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les 
prescripcions de la Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials con a disseny. La 
resistència mínima del formigó serà dos-cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat 
(280 kg/cm2). L'armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop 
d'aigua, segons la norma EHE. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les 
proves següents: 

Proves d'absorció 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en 
sec. La prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de 
més d'un quilogram (1 kg). 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del 
deu per cent (10%) de les peces assajades tinguin una resistència més petita que 
l'exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 
947. 

Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de 
pressió hidràulica responen a la necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les 
connexions dels tubs. 

Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) 
durant un temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig 
per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten però, taques d'humitat que no donin 
lloc a degotim. 
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No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions 
internes superiors a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 
de morter de ciment i sorra de riu. 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

Recepció 

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

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre 
(0,25 mm) i longitud igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

2.2.5.- Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

 
Provindrà de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de 
diàmetre per a pous de registre segons Plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a 
neteja de determinats pous. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la 
corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el 
marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les 
tapes no tindran forats de ventilació. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic 
del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 

Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 
Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 
de juliol de 1974 seran: 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 
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c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze 
quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les 
peces de forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres 
especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 
simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del 
paràgraf anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat 
(50 mm). 

Recepció 

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

 

2.2.6.- Juntes 

 

2.2.6.a.- Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Criteris generals de definició 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer 
inoxidable, per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars 
de 7º en qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes 
corresponents i de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les 
característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la 
Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim 
seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, 
hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada 
lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a 
càrrec del subministrador. 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 
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Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 ºC 

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM 
D412 

 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 + 1 ºC 

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 1 ºC 

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20�C durant 22 hores 

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de 
proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua 
destil·lada 

  a 70�C durant 48  hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura                                      No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m     D624 Mètode B 

 

 

2.2.7.- Grava per a drenatges 

 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques 
del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) ......................................... <= 40 

Equivalent de sorra .................................................................................................. > 30 
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Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% 
(NLT 111/78). 

 

2.2.8.-  Geotèxtil 

 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat 
termosegellat formant una malla longitudinal de filaments continus (malla 
impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats (malla per entramat vegetal). 
Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bacteris i raigs ultraviolats (sempre que no 
es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació mínima en trencament 
del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilonewtons per metre quadrat (200 
kN/m2) sense perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar una formalitat 
d'un mil·límetre per segon (0,001 m/s) amb una pressió de dos quilonewtons per metre 
quadrat (2 kN/m2). La densitat mínima del polímer utilitzat serà de nou-cents deu 
quilograms per metre cúbic (0,91 T/m3). 

 

2.3.- Materials i elements d’abastament 

    

2.3.1.- Tubs de polietilè 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les 
normes UNE 53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

Definició 

Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió. 

 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 45°C. 

- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 45°C. 

- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosa temperatures 

fins a 40°C. 
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Condicions generals: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de ferúnicament per 
mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

       

Entr
e 
0°C 
i 
20°

C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

Assaigs en tubs de polietilè 

S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s’indica a la taula 
següent. La pressió interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en 
el tub, la qual s’expressa a la tercera columna de la taula. 

 

Temperatura de l'aigua Durada mínima de l’assaig Tensió tangencial en el tub  

            º C   (h)    (kg/cm2) 

20   1    80 

70   100    30 

  

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna  de l’aigua 
determinada per la següent fórmula: 

Temperatura Polietilè densitat alta Polietilè densitat baixa i 
mitjana 

A 0°C <= 50 x Dn  <= 20 x Dn 

A 20°C <= 20 x Dn <= 15 x Dn 
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   P = 2 e σ / (De – e) 

 

en la que: 

σ = tensió tangencial de l’assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2) 

e = gruix de la paret del tub, en mm. 

De = diàmetre exterior del tub, en mm. 

p = pressió de l’aigua durant l’assaig en kg/cm2. 

 

Els diàmetres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm. 

Els gruixos es calculen amb la fórmula indicada a l'apartat anterior 

   e  =  p De / (2σ + P) 

en la qual 

P= la tensió de treball admissible que és 50 kg/cm2.  
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Els gruixos i pesos per m.1. s’indiquen a la següent taula: 

Diàmetres exteriors Pressió nominal (kg/cm2) 

 4 6 10 

 e e E 

mm mm mm Mm 

16   2.0 

20   2.0 

25  2.0 2.3 

32  2.0 2.9 

40 2.0 2.3 3.6 

50 2.0 2.8 4.5 

63 2.4 3.6 6.7 

75 2.8 4.3 6.8 

90 3.5 5.1 8.2 

110 4.2 6.2 10.0 

125 4.8 7.1 11.4 

140 5.4 7.9 12.7 

160 6.2 9.1 14.6 

180 6.9 10.2 16.4 

200 7.7 11.4 18.2 

225 8.7 12.8 20.5 

250 9.6 14.2 22.8 

315 12.1 17.9 28.7 

400 15.4 22.7 36.4 

 

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a 
altres líquids i temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús. 

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula 
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 Tolerància =0,0009 De (mm) 

amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm.  

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula 

Tolerància =0,1 e + 0,2 (mm) 

essent e el gruix de la paret en mm. 

Assaig de resistència a la pressió interna 

La descripció de l'assaig és idèntica a la del polietilè de baixa densitat. Però varien les 
condicions de les proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuació: 

Temperatura 

de l’aigua 

ºC 

Durada màxima 

de l’assaig 

h 

Tensió tangencial 

en el tub 

kg/cm2 

20 

80 

80 

1 

44 

170 

150 

42 

30 

 

S’aplica un factor de reducció de la pressió d’utilització dels tubs en funció de 
l’augment de temperatura de l’aigua, el qual s’expressa a la taula següent, i és comú 
per ambdós tipus de canonades de polietilè, alta (HDEP) i baixa (LDEP) densitat. 

Temperatura de l’aigua Factor de reducció per 

obtenir la pressió de treball 

mínima màxima (f) 

0 

20.1 

25.1 

30.1 

35.1 

40.1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1.00 

0.80 

0.63 

0.50 

0.40 

0.32 
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Recepció 
 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 

 

2.3.2.- Juntes 

 

2.3.2.a.- Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Definició 

Les juntes  de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuïtat, 
l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars 
de 7º en qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes 
corresponents i de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les 
característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la 
Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim 
seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, 
hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada 
lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a 
càrrec del subministrador. 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 

Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 ºC 

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament   Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 + 1 ºC 
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 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament  ASTM D573, 70 + 1 ºC 

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20�C durant 22 hores 

 

 

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de 
proveta de 

 menor del 10%                 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

  a 70ºC durant 48 hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura                                        No pot esquerdar-se a 40°C   D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m   D624 Mètode B 

 

 

2.3.3.- Unió de tubs  

 

Les unions entre els tubs hauran  de ser totalment estanques, no produiran cap 
debilitament del tub, o cas que el produeixin s´haurà de tenir en compte a l´hora de 
determinar la pressió de treball del tub. 

La pressió nominal haurà de ser com a mínim igual a la dels tubs. 

 

2.3.3.a.- Unió de tubs de polietilè 

 

Les unions de tubs de polietilè s’efectuaran mitjançant  soldadura “ a tope “. 
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2.3.4.- Peces especials 

 

Condicions generals 

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió, i seran fàcils de 

maniobrar a mà, havent de subministrar-se de forma adequada per a protegir-los millor. 

Les peces especials seran del mateix material que el tub. 

S´empraran per a canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o interrupció. 

En tots els casos tindran les mateixes mides d´acoblament que els tubs,  a igualtat de pressió 

nominal tindran un gruix superior i la mateixa protecció contra la corrosió. 

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 material que s´empraran per a cada classe de tub seran: 

 

- Tubs de polietilè                                   Polietilè 

 

S´exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

2.3.4.a.- Corbes 

 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l´eix tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

 

2.3.4.b.- Cons 

 

S´empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Quan s’instal·lin per reduir velocitat de circulació ( cons divergents ) tindran una conicitat 

inferior a 25º. 

Quan s’instal·lin a l´aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació de 

l´aire, evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons 

excèntrics amb la generatiu superior horitzontal. 

 

2.3.4.c.- Tes 

 

Es faran servir per a les derivacions de més de 50mm. de diàmetres. 

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni de la derivació. 
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Quan s´emprin a estacions de bombeig, l´entrada s´orientarà en la direcció de circulació per a 

l´entrada de cabal a un col·lector comú. 

 

2.3.4.d.- Collarins 

 

S´empraran per a les derivacions de menys de 40mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de 

ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. 

L’estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s´aconseguirà per interposició d´un anell de goma i 

premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 

 

La connexió de la derivació es farà sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una peça 

d´enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d´enllaç amb rosca mascle 

tant de material plàstic com metàl·lic. 

 

2.3.4.e.- 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: fosa gris, 

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, amb un mínim de 16 Kg/cm2. Nominals i 

exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 

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 que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 

permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial sense enrunar 

l´arqueta. 

 

2.3.4.e.1.-  Vàlvules de comporta. 

 

S´usaran diàmetres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa 

grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. i d´acer fos per a pressions superiors. 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 la 

superfície d´elastòmer. L´accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els 

òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió 

nominal d´una sola cara. 
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La unió dels tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

L´estanqueïtat de l´eix s´aconseguirà amb juntes d´elastòmer. 

Per diàmetres menors a 50mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2. amb tanca estanca desprès de 

moltes maniobres.  

 

2.3.5.- Pous i pericons  

 

Definició: 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

S'han considerat els materials següents: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

 

Condicions generals: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'han d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
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Toleràncies d'execució: 

     - Secció interior del pou                      ± 50 mm 

     - Aplomat total                                ± 10 mm 

 

Paret de peces prefabricades de formigó: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa. 

Paret de maó: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No 
ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts                                  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat          <=    2 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Horitzontalitat de les filades              ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat         ± 2 mm 

 

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exterior 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat                            <= 1,8 cm 

 

Solera: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
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La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Resistència característica estimada el formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix                          ± 24 mm 

          - Dimensions interiors               ± 5 D 

                                                           > 12 mm 

            (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres                               ± 12 mm 

 

 

- Gruix (e): 

          - e <= 30 cm                  + 0,05 e (<= 12 mm) 

                                                     - 8 mm 

          - e > 30 cm                   + 0,05 e (<= 16 mm) 

                                              - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor                                          ± 10 mm/m 

2.3.6.- Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

 
Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

 

Característiques generals 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de 
diàmetre per a pous de registre segons Plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a 
neteja de determinats pous. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la 
corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el 
marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les 
tapes no tindran forats de ventilació. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic 
del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 
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Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 
Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 
de juliol de 1974 seran: 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze 
quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les 
peces de forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres 
especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 
simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del 
paràgraf anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat 
(50 mm). 

 

Recepció 

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

 

 

2.4.- Materials per a senyalització i abalisament 

 

2.4.1.- Marques vials. 

 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", 
aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 
Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 
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a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà 

inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà 

treure una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 

l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre 

quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 

milicandeles per lux i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, 

no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a 

les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a 

l'Ordre Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Pres-

cripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de 

materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista 

hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a 

realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els 
materials a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Labora-
toris Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acom-
pleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la 
qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris 

Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normal-

ment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 

Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, de cada material, sota 

custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de 

dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, 

es realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac 

de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant 

després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i 

reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu as-

saig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i 
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sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tor-

nar-se al Contractista per a la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs 

complerts indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al 

Director el més ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si 

s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una nova 

mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna 

d'elles. 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar 

acompleixen les especificacions, el Director podrà autoritzar el comen-

çament de les mateixes. 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el 

Director procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola 

de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg per lot d'acceptació, un dels 

quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a que es 

realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus 

resultats, per assaigs de contrast. 

 Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de 
vidre aplicades sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes 
metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície 
d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en sentit 
transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i 
seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran 
assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un 
paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a 
comprovar els rendiments aplicats. 

 El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació 
serà de 10 a 12, espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb 
la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

 A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats 
acompleixen les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i 
Materials redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, 
a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el Coeficient de 
Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de 
vidre, assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina 
i de les xapes recollides durant l'execució de la marca vial. 

 El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals 
periòdiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui 
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notable, fotografies que es comparen amb el patró fotogràfic homologat 
per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

 La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de 
l'aplicació de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un 
retroreflectòmetre digital. 

 
2.4.2.- Senyalització vertical. 

 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PG3 “ Senyales y carteles verticales de 
circulación “ de l’ Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament dels pals metàl·lics 
s'efectuarà  amb formigó del tipus fck=15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i eleme-
nts de sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de 
seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

2.4.3.- Abalisament. 

El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l'alçada que han de 

quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb 

la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera 

s'apreciïn de manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2). 

Els reflectants o capta fars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La 
garantia per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflec-
tància del captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància 
original, l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la 
qual es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, 
els resultats de les quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que 
aquest accepti el material. 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves 
realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació 
per al control de la garantia. 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran 
construïts de material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color 
clar, estable a la llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota 
control de l'Enginyer Director. 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 38 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats 
que hauran d'estar construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del 
reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se 
aquesta per procediments mecànics. 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar 
reflectant de color indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de 
seguretat. 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no 
representi una disminució de la superfície reflectant. 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla 
d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius 
necessaris per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultra violeta. 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim 
de biòxid de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 

Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les 
toleràncies màximes que s'especifiquen en la mateixa. 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els 
assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec 
de Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització 
vertical de carreteres. 

 

2.5.- Materials per a instal·lacions elèctriques. 

 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d'energia elèctrica hauran de 
complir les condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión, en el Reglamento Electrotécnico de Baja" i, en general, en tots els 
Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relació amb aquest tipus 
d'instal·lacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el 
moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 

La instal·lació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000 Ω i una 
rigidesa dielèctrica que resisteixi durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en 
relació a terra: caldrà efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la 
Instrucció tècnica corresponent. 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són 
motivats per sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l’ús d'interruptors 
automàtics amb relés magnetotèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que 
protegeixen d'acord amb la Instrucció tècnica corresponent. 
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Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instal·lació 
projectada i l’aïllament fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes 
indirectes es realitzarà mitjançant l’ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de 
posta a terra, de la que es derivaran conductors de protecció a la totalitat de les 
masses metàl·liques. 

 

2.5.1.- Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

 

Conductor de coure per sistemes de distribució de baixa tensió  i instal·lacions en 
general, serveis fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment. 

- Col·locat en tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes 

 

2.5.2.-  Conductor de Cu nu 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 - L'estesa i empalmament 

  - Connexionat a presa de terra 

 

2.5.3.- Caixes i armaris. 

 

2.5.4.- Conjunts de protecció i mesura 

 

1.- Definició i característiques dels elements 
 
- Definició. 
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Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 

Es consideren els següents tipus: 

               - TMF-1 

               - TMF-10 

- Característiques generals. 

Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components: 

                 - Caixes modulars amb doble aïllament 

                 - Unions modulars 

                 - Tapes laterals 

                 - Plaques de muntatge 

                 - Elevadors suplements de plaques 

                 - Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial 

                 - Finestra dels automàtics 

                 - Bases corrent contínua 

                 - Neutre seccionable 

                 - Borns bimetàl·lics 

                 - Interruptor automàtic  

                 - Interruptor diferencial 

                 - Peça per a cobrir els borns 

                 - Born de connexió a terra 

                 - Cable elèctric 

                 - Terminal de pressió, de pre-aïllament  

                 - Dispositius de ventilació 

                 - Conjunt de fixació mural 

                 - Cargol de fixació 

                 - Canal pels cables 

Els tipus TMF-10  han de tenir també els següents components: 

                 - Relé d'emissió 
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                 - Relé diferencial auxiliar 

                 - Regleta de comprovació 

                 - Platines de coure 

                 - Perfils de fixació mural 

                 - Femella de fixació perfil i caixa 

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivació o unitat 
d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 

L'envolvent ha de ser de material aïllant de classe A i autoextinguible. La cara frontal ha 
de ser transparent i precintable. Les parts interiors han de ser accessibles per 
l'esmentada cara frontal. Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuits fusible de la 
classe GT. 

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base 
portafusibles i fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un 
aspecte uniforme i sense defectes. Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser 
accessibles. 

Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-378)  Ha de complir 

Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i 
de fàcil accés. La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de 
distribució i allunyada d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc. El tipus 
d’instal·lació ha de ser l'establerta per l'empresa distribuïdora. 

Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior 
d'envoltants de doble aïllament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se 
disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i 
els Transformadors de Mesura. Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. Els 
conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 
mm2 de secció mínima. Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos 
extrems de manera indeleble. Les terminacions del cablejat ha de ser l'adequada. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 

Per a intensitats més grans de 100 A, els relés tèrmics de l'Interruptor General Automàtic 
han de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de 
les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau pel 
neutre. En el cas de conjunts de mesura i protecció TMF-10, les platines de coure han de 
mantenir les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A. 

Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster 
reforçat, autoextinguibles. El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar 
d'un Relé Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels 
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circuïts interiors. Tots els materials no han de presentar perill d'incendi per altres 
materials que hi hagin al seu voltant. Els interruptors del quadre general de protecció han 
d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix. 

 

Característiques dels components: 

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

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

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

¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 230 / 127 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroïdal      ¦           ¦ 

¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 

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

¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 

¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 

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

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 

¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 

¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 

¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
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¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 

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

¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 

¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 

¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

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

¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 

¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

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

¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 

¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

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

 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual   55ºC 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual  65ºC 

 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
  

Subministrament: En caixes. 

El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades 
següents: 

   - Marca i fabricant 

   - Tipus 

   - Tensió nominal en V 

   - Intensitat nominal en ampers de les bases portafusibles 

   - Anagrama d'homologació UNESA 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 
  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 
  

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002)" i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE. 

 

2.5.5.- Tubs i canals. 

 

2.5.6.- Tubs rígids de PVC 

 

Definició i característiques dels elements 
 
- Definició. 

Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la 
flama. 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

-Característiques generals 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-665 

     - Resistència al xoc 7 IP-667 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 
sobrepassar els 1,5 m. 

 

Unitat i criteris d'amidament 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002)" i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE. En concret:  

 ITC-BT-21 i norma UNE_EN 50-086 (1) Sistemas de tubos para instalaciones 
eléctricas." 

 

2.5.7.- Tubs flexibles de material plàstic 

 
Definició i característiques dels elements 
 
- Definició. 

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de 
diàmetre. 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

- Característiques generals 
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Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 

     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 
Unitat d’amidament 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

Normativa de compliment obligatori 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002)" i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE. En concret:  

 ITC-BT-21 i norma UNE_EN 50-086 (1) Sistemas de tubos para instalaciones 
eléctricas." 
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2.6.- Materials per a instal·lacions d’enllumenat. 

 

2.6.1.- Equips de comandament, control i regulació. 

 

2.6.1.a.- Centres de comandament, control i regulació. 

 

Definició i característiques dels elements. 

 

- Definició. 

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 

Es contemplen els següents elements: 

- Armari metàl·lic 

- Equips de comptatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i 
modificació dels paràmetres de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat 

- Armari metàl·lic. 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. Ha de tenir 
una textura uniforme i sense defectes. El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable 
plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i 
orificis per a la seva fixació. La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb 
tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i 
maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a 
bloquejar amb candau. 

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. Les frontisses de la porta han de 
ser interiors i l'angle d'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge 
i la tapa han de portar borns de presa de terra. Ha de tenir un sostre inclinat per a la 
protecció contra la pluja. Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la 
seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han 
de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva. 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. Ha d'estar pintat 
exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. Ha de tenir il·luminació interior amb 
portalàmpades estanc. Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de 
manteniment a dintre de l'armari. A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els 
comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària. 

La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa 
companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de 
reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. Al mòdul d'abonat hi han 
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d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. 
Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 

A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la 
instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. Tots els 
mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. Les caixes 
destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 

A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i 
instruccions especials que es puguin produir. 

Material de la planxa AISI 304 

Gruix de la xapa d'acer >= 2 mm 

Potència màxima admissible: 

 - Armaris amb equips de comptatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 400 V
 31,5 kW 

 - Armaris amb equips de comptatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 230 V
 20 kW 

 - Armaris amb equips de comptatge per a tarifes 2.0 alimentats a 230 V 20 kW 

 

- Equip de comptatge 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha 
d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 

No han de propagar foc. Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració 
de sòlids, pols i aigua. Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i 
no han de generar pertorbacions radioelèctriques. Els tres primers elements s'han de 
poder precintar. 
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Tensions de referència 120-230-277-400-480 V 

Intensitats de base 5-10-15-20-30-40-50 A 

Freqüència 50 Hz 

Aïllament (DIN 43857) Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324) IP-53X 

Dimensions principals (DIN 43857) Ha de complir 

- Actuador local 

Ha d'estar format per els següents aparells: 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de 
l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i 
ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o 
a hores fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de 
funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les 
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 

- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 

- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 

- canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o 
radio 

- canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del 
sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En caixes. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 

 

Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Normativa de compliment obligatori 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002)" i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE. 

 
 
2.6.2.- Elements de suport per a llums exteriors. 

 

2.6.2.a.- Bàculs. 

 

Definició i característiques dels elements 

- Definició 

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a 
màxim, d'un sol braç, amb platina de base i porta. 

S'han de considerarà els tipus següents: 

- Bàcul troncocònic 

- Bàcul amb braç de tub 

- Característiques generals 

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 

La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, 
esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 mm i que 
afectin més d'un 2% de la superfície total. 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
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Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │    300x300x6       │     400x400x10     │ 

│────────────────│────────────────────│────────────────────│ 

│Alçària (m)     │  4   │  5   │  6   │  8   │  9   │  10  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) M24 x 500 mm 

Dimensions dels registres i de les portes Segons UNE 72-402 

Dimensions de la subjecció dels llums Segons UNE 72-402 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany >= 98,5% 

Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) > 200 g/m2 

Gruix mínim de la paret del bàcul Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 

Troncocónic 

Conicitat (C) 1,2% <= C <= 1,3% 

Toleràncies: 

     - Alçària, bàculs amb soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 25 mm 

     - Alçària, bàculs sense soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 50 mm 

     - Rectitud ± 0,3% 

      3 mm/m 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número 
d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86 

Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86 

Ordre MIE 19512/12.7.86 - BOE 21.7.86 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

 

2.6.3.- Llums per a exteriors. 

 

2.6.3.a.- Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi alta pressió 

 

Definició i característiques dels elements 

- Definició 

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, 
del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de 
vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

- Característiques generals 

Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; 
en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexió. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble 
ha de portar el símbol "Terra". 

Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 
20-324) serà: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Aïllament (REBT)  Classe I 

Diàmetre d'acoblament  33 - 60 mm 

Reflector   Alumini anoditzat polit 
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Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema 
de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir 
mitjançant una tapa desmuntable. 

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor 
de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Normativa de compliment obligatori 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REAL DECRETO 842 / 2002)" i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries amb les seves normes UNE, en 
especial: 

UNE_EN 60598-2-3 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 
para alumbrado público." 

 

2.6.4.- Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat 

 

2.6.4.a.- Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors 

 

Definició i característiques dels elements 

- Definició 

Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 

- Característiques generals 

El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports 
d’il·luminació i no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 

 

Unitat i criteris d’amidament 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un 
bàcul o un braç mural. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

 

3.1.- Treballs generals. 

 

3.1.1.- Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

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

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
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3.1.2.- Accés a les obres. 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals 
com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 
accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen 
a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
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d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 
a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a 
complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la 
relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de 
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament 
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel 
Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en 
nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
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3.2.- Drenatge i sanejament 

 

3.2.1.-  Pericons i pous. 

 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

3.2.2.-  Canonades 

 

3.4.1.2 Claveguerons de formigó. 

 

Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a 
la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 
embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
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- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i  plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les  obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la 
solera de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, 
evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada 
abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de 
junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, 
havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats 
elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua 
pugui moure les obres. 

 
3.4.1.3 Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 

 
1.- Definició i característiques dels elements 
 

- Definició 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
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- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb 
massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre 
esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna 
descrits a la UNE 53-112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents: 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 

 

Gruix de la paret: 

----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 
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-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 
-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

 

- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 
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-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

     - Llargària + 10 mm 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 

 

- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 
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-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helicoïdal. 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 
          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la rotura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà 
de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 

Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ 
ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN 
> 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

2.4.1.4 Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 
2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. 
Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 
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Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 
de recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 
material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de 
dilatació lineal 

De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 

Resistència a 
tracció simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Allargament al 
trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser 
engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a 
l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que 
es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 
l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com 
a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 
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Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de 
l'aigua. 

- Instal·lació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima 
segons la taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes 
asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil 
adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall 
del material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el 
geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub 
(vegeu quadre de dimensionament) 

 

3.2.3.-  Pous de registre 

 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del 
Capítol II del present Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials 
emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec de 
Condicions. 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director 
d'Obra hagi aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

A les dimensions dels pous, etc., no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent 
(5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no 
seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
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Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig 
centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar 
velocitats lentes que comportin sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà 
nul o negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de 
trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat 
definides en el Capítol II del present Plec. 

 

3.4.2.1 Pous de registre prefabricats 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es 
situïn en zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva  no es col·locaran fins 
que s'hagi extret l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base 
amb els mitjans auxiliars que prescrigui l'Enginyer Encarregat. 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels 
tubs de l'escomesa segons les directrius establertes per la casa subministradora 
d'aquests elements i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la 
cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 de ciment Portland arrebossat i 
lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant 
pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest 
es podrà recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a 
la realització del suport del marc de la tapa de registre, que es col·locarà amb 
posterioritat. 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets 
dels pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

 

3.4.2.2 Pous de registre i pous especials "in situ" 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la 
connexió de les escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà 
la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, 
essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat  d'acabar  la  cubeta  mitjançant  
pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La 
pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material 
aprovat per l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una 
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vegada retirada l'estrebada. S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior 
al noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no 
disposi el contrari. 

 

3.2.4.- Geotèxtil 

 

La posta en obra dels geotèxtils seguirà les fases següents: 

 

a) Igualació i rasament del talús. 

b) Desplegament del geotèxtil sobre el talús i fixació al mateix amb picons, que poden 
ésser de fusta. A més a més, l'entramat de geotèxtil s'estendrà a la part alta del 
talús, ancorant-se en la mateixa. 

 

3.3.- Instal·lacions elèctriques 

 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per 
a Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del 
mateix i a la Norma Tecnològica de l’Edificació. 

 

3.3.1.- Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 

 
Condicions generals: 

El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

No són correctes els empalmes entre caixes de de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 

Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, 
després de la seva instal·lació. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multi conductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
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Penetració del conductor dins les caixes ......................................................... >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

     - Penetració del conductor dins les caixes ................................................... ± 10 mm 

 

Col·locat superficialment: 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o 
al paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions .................................................................. <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions <= 150cm 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació ......................................... >= 0°C 

 

Col·locat dins d’un tub: 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva 
coberta en treure'l de la bobina. 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

 

3.3.2.- Conductor de Cu nu 

 

Condicions generals: 

Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en 

llocs visitables). El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

No és possible la interrupció del conductor de terra per la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

 

 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 70 

Col·locat superficialment: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions .................................................................................. <= 75 cm 

En malla de connexió a terra: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra 
garbellada i posteriorment compactada. 

El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva 
coberta en treure'l de la bobina. 

 

3.3.3.- Tub flexible corrugat PVC 

 

Condicions generals: 

No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 

Toleràncies d’instal·lació: 

     - Penetració del tub dins les caixes ................................................................ ± 2 mm 

 

Tub amb malla metàl·lica: 

Les caixes corresponents es fixaran mitjançant ràcords metàl·lics apropiats, amb 
casquets de plàstic de rosca DIN 4430. 

La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el ràcord. 

Penetració del tub dins les caixes ........................................................................... 1 cm 

 

Encastat: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser 
mai inferior a 140 mm. 

Recobriment de guix .......................................................................................... >= 1 cm 

 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 71 

Sobre sostre mort: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

Canalització soterrada: 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat  amb tocs de 
morter casa metre, com a mínim. 

 

3.4.- Canonades d’abastament 

 

3.4.1.- Canonades d’abastament d’aigua 

 

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 

Les canonades s’instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en 

terrenys de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada 

quedi almenys a un metre de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se 

aquest recobriment a seixanta centímetres. 

 

L’amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 

a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 

 

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm. de 

sorra. 

 

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les 

primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub, es faran evitant 

col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè 

assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal. 

 

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres 

defectes de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dins les toleràncies prescrites i 

no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

 

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i 

curosament treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin 

regulars i llises, amb arestes vives. 
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Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran 

d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 

 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de 

suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 

 

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 

satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva 

recepció a l'obra o quan estiguin instal·lats. 

 

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les 

següents: 

 

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, 

espessors i rectitud. 

- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant 

l'estanqueïtat en els seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima 

de prova serà la normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent 

de forma gradual fins arribar a la ruptura o fissuració, segons els casos. 

 

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del 

tipus de material de la canonada. 

 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre 

perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los 

rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva 

manipulació, de manera que no pateixin cops d'importància. 

 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà 

el reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 

l'excavació. 

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals 

s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com 

l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. 

En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços 

mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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3.4.2.-  Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal·lats a la rasa. 

 

Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de 

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal 

necessari. 

 
3.10.2.a-Prova de pressió interior 

 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna 

per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests 

trams tinguin una longitud aproximada de 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre 

el punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de 

prova. 

 

Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris 

de la canalització, la rasa pot ésser parcialment reomplenada, deixant com a mínim les juntes 

descobertes. 

 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts tots 

els elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 

successivament des d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha 

aire a la conducció. Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos 

possible, l’operació d’omplir es farà encara més lentament per evitar que quedi aire dins de la 

canonada. 

 

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot 

l'interior del tram que s’està provant  es troba comunicat en la forma convenient. 

 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas 

haurà d’estar proveïda de claus de descàrrega o d’elements apropiats per poder regular l'augment 

de pressió amb total lentitud. Es col·locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi 

i portarà dos manòmetres, un dels quals el  proporcionarà el  Director de l’obra. 

 
Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que 

s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder 

desmuntar fàcilment  per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les 

claus intermitges que hi hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 
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Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fàbriques hauran  

d’haver adquirit la resistència suficient 

 

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1.4 vegades la pressió 

màxima de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 

 

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre 

no acusi un descens superior a p/5 essent “p” la pressió de prova en rasa en atmosferes. Quan el 

descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint 

les juntes que perdin aigua, canviant algun tub si fos necessari, de manera que al final 

s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que s'ha previst. 

 

3.10.2.b.-Prova d'estanqueïtat 

 

Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una 

d'estanqueïtat 

 

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 

contractista. 

 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la canonada, a la qual 

pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques en tot el tram. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la 

canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat 

la canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 

 
La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 

 

V=KLD 

 

V= Pèrdua total de la prova en litres 

L = Longitud del tram en prova en metres 

D = Diàmetre interior en metres 

 

De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades  el Contractista repassarà totes les 

juntes i tubs defectuosos i n’assumirà les despeses , tanmateix està obligat a repassar aquelles 

juntes que tinguin pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a 

l’admissible. En les conduccions de sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams 

i observar les juntes amb la canonada descoberta. El contractista resta obligat a substituir 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 75 

qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el qual s'hagin observat defectes o esquerdes o 

pèrdues d'aigua. 

 

3.4.3.-  Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions  

 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de 

pressió interna. 

 

S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions 

i els cargols de les brides i s’armarà i omplirà de formigó seguint els dissenys dels plànols. 

 

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a 

xarxes de distribució d'aigua potable" de l’Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el 

quadre núm. 4. 

 

Si no fos possible fer un topall seguint aquestes  mesures , es construirà seguint les instruccions 

del facultatiu responsable del servei. 

 

3.4.4.- Pous i pericons 

 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
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L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

A les dimensions dels pous, etc., no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent 
(5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no 
seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig 
centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar 
velocitats lentes que comportin sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà 
nul o negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de 
trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

 

5. DISPOSICIONS GENERALS 

 

5.1 Règim jurídic 

 

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de 
Contractes de l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Generals. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que 
sorgeixin amb motiu de les obres. 

 

5.2 Coneixement dels documents contractuals 

 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que formen el mateix 0 de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe 
promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i 
especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de 
l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els 
plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, 
per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el 
cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la 
mateixa forma. 
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5.3 Contradiccions i omissions del projecte 

 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls 
de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els 
esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no 
eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 
erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 
estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

5.4  Classificació del contractista 

 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

 

5.5  Autoritat de l’Enginyer encarregat 

 

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 
qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació 
de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 

5.6   Representació de l’Administració 

 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà 
responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra 
contractada. 

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un 
altre tècnic competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els 
efectes Previstos en el Plec. 
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5.7    Representació personal i oficina d’obra del contractista 

 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista 
en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les 
obres. És condició "sine que non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, 
especialista en construcció d'obres hidràuliques. D'ell dependran un encarregat 
general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències 
professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà 
absentar-se mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al 
trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. 
Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a 
Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per 
executar les obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. 
Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb 
dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el 
Plec de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el 
Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per 
l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en 
realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb 
la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar 
en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director 
d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors 
haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai 
en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la 
mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia 
conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, 
necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del 
Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats 
documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El 
Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització 
del Director d'Obra. 

 

5.8 Comunicacions amb l’Administració 

 

El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 
comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 79 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan 
procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 
instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, 
l’oportú acusament de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior 
autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre 
indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, 
si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una 
copia a l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament 
"assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del 
retorn. 

 

5.9 Disposicions legals complementàries 

 

Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en 
el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions 
legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat 
industrial i comercial, protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant 
el període d'execució de les obres. 

 

5.10 . Subcontractes 

 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de 
l'Enginyer Encarregat de les mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es 
tindran en compte les següents especificacions: 

El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de 
l'Administració. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. 
El Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si 
procedeix concedir la subcontractació. 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 80 

El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no 
tingui adjudicat a través del Contracte. 

 

5.11 . Programa de treball 

 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 
contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui 
retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció 
alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o 
totals convinguts. 

5.12 . Replanteig de les obres 

 

L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva 

execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres 

puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 
referència que es requereixin. 

Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i execució de les 
obres replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el 
Reglament per a la seva aplicació. 

 

5.13 . Iniciació i avanç de les obres 

 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i començarà 

els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 

garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 

terminis programats. 
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5.14 . Suspensió de les obres 

 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o 
suspensió definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament 
General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

5.15 . Resolució del contracte 

 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de 
Contractació i en les Clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més 
a més es tindrà en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per 
l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres 
incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració 
podrà incautar-se mitjançant. Acta i en presencia del Contractista o del seu 
representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; 
si no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es 
prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a 
conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els 
mitjans auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament 
de les obres mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director 
d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze 
(15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i 
perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons 
les condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la 
seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi 
necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les 
obres realitzades pel Contractista. 

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de 
liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de 
compte del Contractista. 

 

5.16 . Plànols de detall de les obres 

 

A petició de l'Enginyer Encarregat de les Obres, el Contractista prepararà tots els 
Plànols de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. 
Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació de l'Enginyer Encarregat, 
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acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la 
seva major comprensió. 

 

5.17 . Modificacions del projecte d’obra 

 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions 
en el Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o 
proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la 
Legislació vigent sobre la matèria. 

 

5.18 . Obligació de redactar els plànols final d’obra 

 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as 
built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent 

 

5.19 . Permisos i llicències 

 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 

l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en 

el Projecte. 

 

5.20 . Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

  

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 
vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les 
Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit 
ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de 
mantenir els desviaments precisos. 

 

 



Projecte d’urbanització d’una zona residencial de 30 hectàrees                                    Plec de condicions 
 
 

 83 

5.21 . Construcció i conservació dels desviaments 

 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La 
seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per a la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Encarregat de les Obres podrà exigir la 
col·locació de semàfors. 

 

5.22 . Precaució contra incendis 

 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució 
de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

  

5.23 . Amuntegament, amidament i aprofitament dels materials 

 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 
naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi 
l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una 
vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin 
recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec 
del Contractista.  

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les 
Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 
requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de 
l'esmentat Enginyer Encarregat.  
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Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de 
ser prèviament aprovats per l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser que tots ells 
tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament 
llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran 
definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els 
valors adoptats.  

 

5.24 . Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a 
càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin 
o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les 
troballes a l'Enginyer Encarregat i col·locar-los sota custòdia. 

 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material 
que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

5.25 . Conservació del paisatge 

 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions 
i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el 
paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que 
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles 
destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats per l'Enginyer Encarregat de les Obres. 
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5.26 . Conservació de les obres executades 

 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 
inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 

 

5.27 . Neteja de les obres 

 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 
caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurats a la seva forma original. 

 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos 
a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva 
utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant 
que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per la seva realització. 

 

5.28 . Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o 
de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 
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deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els 
de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin 
aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per  

proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 
materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada 
d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, 
així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions 
provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 

mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

5.29 . Assaigs de control 

 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre 
caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió 
de materials o de peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció 
definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista 
contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte 
de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació. 

 

5.30 . Recepció provisional 

 

El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a l’Administració qui nomenarà el seu Representant per a la recepció 
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per 
escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat 
per part de l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la 
direcció de les obres i el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari 
tècnic designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les 
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donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini 
de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a 
l'acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les 
instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un 
nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

 

5.31 . Recepció definitiva 

 

Passat el termini de garantia (que serà de 12 mesos) i després dels tràmits reglamentaris, 
es procedirà a efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú 
reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions 
degudes. 

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que 
hagin resultat infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que 
excedeixin el concepte de conservació, com els de dragat, no s'exigirà termini de 
garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles 
de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert 
en el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent 
que, una vegada firmada pel Representant de l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el 
Contractista s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que 
acordar i ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo 
resultant, en el seu cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà 
dret a percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) 
mesos següents a la recepció. 

 

5.32 . Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions 
de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 
Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. 
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El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la 
Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin 
aplicables o que puguin dictar-se. 

 

5.33 . Facilitats per a la inspecció 

 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de 

facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, 

amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent 

l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o 

es realitzin treballs per a les obres. 

 

5.34 . Termini d’execució 

 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de 
Replanteig. 

 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini 
d'execució de les obres serà l’indicat a la memòria i aquests estaran comptats des del 
moment que fixa el Reglament General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per 
iniciar les obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de 
treball ajustat a les anyades contractuals, i en el que s'especificaran els terminis 
parcials i data d'acabament de les diferents obres. 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades 

al Contractista, donarà lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat 

Reglament. 

 

5.35 . Termini de garantia 

 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 
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5.36 . Penalitzacions 

 

El Contractista adjudicatari de les obres serà  penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del 

termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu 

cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

 

5.37 . Control de qualitat 

 

El control de qualitat serà el definit per l’Administració en el seu Plec particular. 
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