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- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de
CAPÍTOL 1.- OBJECTE I CONTINGUT D’AQUEST PLEC

materials actualment en vigència.
- Mètodes d'assaigs del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques és d’aplicació a la construcció, control, direcció i

- Normes UNE.

inspecció de les obres corresponents al Projecte Constructiu ‘MILLORA LOCAL. MILLORA

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. Anulꞏlada el 22-12-1992 per UNE-EN-

GENERAL. NOU RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, BLANES LLORET. TRAM: TORDERA –

287-1:1992, que és al seu torn anulꞏlada el 26-11-2004 per UNE-EN-287-1:2004

LLORET DE MAR.’’, amb clau: PC-CNC-17099.

juntament amb UNE-EN 287-1:2004 / A2: 2006 que són les normes amb títol
"Qualificació de soldadors. Soldadura per fusió. Part 1: Acers”.

1.1. DEFINICIÓ I DISPOSICIONS APLICABLES.

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques

El present PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS inclou el conjunt de

(Ordre Ministerial de 1 de abril de 1964).

normes, prescripcions i especificacions que, amb els PLÀNOLS del Projecte i amb el quadre

- Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC-03, aprovada per Reial Decret 1797/2003 de

de percentatges del preu total de l’obra corresponents a cada activitat, defineixen les obres a

26 de desembre.

realitzar i els requeriments tècnics de les mateixes, de la seva execució i de la seva valoració.

- Llei 25/88 de 29 de juliol Llei de Carreteres
- Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

Els treballs referents a l’activitat 6 “Ferms bituminosos” i els referents a l’activitat 7 “Marques

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

vials” acompliran també el Plec de Prescripcions particulars inclòs a l’apèndix número 2: Plec
de prescripcions tècniques particulars de firmes i paviments. Cas que hi hagi incongruència

FERMS

entre les especificacions del Plec General i les particulars prevaldran les del Plec de

- Instrucció 6.1. I.C. SECCIONS DE FERM, FOM / 3460/2003 (BOE del 12 de desembre).

prescripcions particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la seva invalidesa.

- Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms.
- Mescles bituminoses poroses. D.G.C. novembre 1987.

En els casos on el present Plec de Prescripcions Tècniques especifiqui valors, límits o

- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”.

metodologies de treball diferents als establerts en el PG-3, prevaldrà l’indicat aquí sota la

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres

supervisió de la Direcció d’Obra, qui podrà decidir l’aplicació del PG-3 prèvia justificació.

(PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementaries de les contingudes en

de 1989.

aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que seguidament es relacionen, sempre que

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl -ciment i grava -ciment), de 13 de

no modifiquin ni s’oposin al que en el present Plec s’especifica.

maig de 1992.
- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”.

GENERAL

- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”.

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre

- Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989. Modificació de determinats preceptes dels lligants

de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de

hidrocarbonats. Modificació sense vigència actualment. Ho va ser fins a l'entrada en

desembre (BOE de 10 gener 1998).).

vigor de la O.M. de 27-12-99 (BOE 22-1-00), que suprimeix l'article al que modificava.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75,

- Ordre Circular 290/86 T. Lligants bituminosos.

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, actualitzat en 4ª edició a 6 de abril de 2004.

- Ordre Circular 294/87 T. Reg amb lligants hidrocarbonats. Revisió d'articles del PG-3.

- Reial decret 1481-1401, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus

- Ordre Circular 297/88 T. Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments

mitjançant dipòsit en abocador.

superficials amb lligants hidrocarbonats. Revisió d'articles del PG-3.
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- Ordre Circular 299/89 T. Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent. Revisió

- Reial Decret 334 / 1.982 de 12 de febrer, "sobre senyalització de carreteres, aeroports,

d'articles del PG-3.

estacions ferroviàries, d'autobusos, marítimes i serveis públics d'interès general en

- Ordre Circular 322/97. Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses

l'àmbit de les comunitats autònomes amb una altra llengua oficial diferent del castellà

en calent per a capes de poc gruix. Revisió d'articles del PG-3.

(BOE del 27)

- Nota de servei 5/2006 de 22 de setembre sobre explanacions i capes de ferm tractades

- Reial Decret 2296/1981 de 3 d'agost "sobre senyalització de carreteres, aeroports,

amb ciment

estacions ferroviàries, d'autobusos, marítimes i serveis públics d'interès general en
l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d'octubre)”

- Ordre Circular 20/06 "Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i

- “Catàleg de noms primaris i secundaris (Juny 1.998)”

paviments

- Nota tècnica de 25 d'octubre de 2.006 "sobre l'aplicació en carretera dels sistemes de

- Circular 01/09 de 15 de maig de 2009 de la Direcció General de Carreteres de la

protecció de motociclistes

Generalitat de Catalunya sobre l'adaptació a les normes europees harmonitzades en
Matèria de mescles bituminoses en calent

DRENATGE
- Instrucció 5.2 IC. DRENATGE SUPERFICIAL. O.M. Maig 14 de 1990 (B.O.E. del 23).

PLANTACIONS

- O.C. 17/2003 “Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en

- Instrucció 7.1-I.C. "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març de

obres de carretera”.

1963.
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centro de Publicacions del

ESTRUCTURES

MOPT al 1992.

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovat per R.D. 2661/1998 de 11 de
desembre.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

- Instrucció relativa a les accions a considerar per al Projecte de Ponts de Carretera, de 21

- Norma 8.1 IC. SENYALITZACIÓ VERTICAL, O.C. 20 de març de 2014.

d’octubre de 2011 (IAP-11).

- Norma 8.2-IC. MARQUES VIALS, O.M. 16 de juliol de 1.987 (BOE del 4 d'agost i 29 de

- Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació NCSR-02, RD 997/2002 de

setembre).

27 de setembre (B.O.E. del 12 d’octubre de 2002).

- Instrucció 8.3 IC. SENYALITZACIÓ D'OBRES. O.M. de 31 d'agost de 1987 (BOE del 18

- Norma NCSP-07 "Norma de construcció sismoresistent per ponts aprovada per RD 637 /

de setembre), parcialment modificada pel RD 208 / 1.989 de 3 de febrer (B.O.E. l'1 de

2.007 de 18 de maig

març).

- “Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en ponts de

- O.C. 15/03, “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres.

carretera "de la D.G.C Ministeri de Foment (1999).

(Acabaments d'obres). "Del 13 d'octubre de 2003.

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels suports elastomèrics per ponts de

- O.C. 301/89 T, de 27 de abril. SENYALITZACIÓ D'OBRES.

carretera. D.G.C. M.O.P.U. 1982.

- 309/90 C i E, de 15 de gener. FITES DE ARESTA.

- Normes U.N.E.

- O.C. 318/91 T i P, de 10 de abril. Galvanitzat en calent d'elements d'acer emprats en

- Recomanacions de l'A.T.E.P. (Associació Tècnica d'Estructures pretesades):

equipament viària.

Per a la disposició i colꞏlocació d'armadures en estructures pretesades, HP 5 79.

- O.C. 325/97 T, “Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als

Per a l'execució i control del tesat d'armadures posttesades. HP 2 73.

seus materials constituents "del 30 de desembre de 1997.
- Projecte i construcció de barreres rígides de seguretat. D.G.C. M.O.P.U. maig 1.986.

Per a l'execució i control de la injecció. HP 3 73.

- Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles

Per a l'acceptació i utilització de sistemes de pretesat per armadures postteses.

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.

HP-1-76.
- Manual per al projecte i execució d'estructures de sòl reforçat. D.G.C. MOPU. gener 1989.

- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
PLEC DE CONDICIONS
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- NBE-FL90 que està derogada pel CTE des de març de 2006, encara que coexisteixen.

TRAÇAT

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.).

- Instrucció 3.1-IC "Traçat", de 27 de desembre de 1.999, modificada per Ordre de 13 de

- Instrucció d'acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que

maig de setembre de 2001 del Ministeri de Foment i publicada al BOE el 26 de

substitueix les normes MV-1.

setembre de 2001

- Instrucció sobre les inspeccions tècniques en els ponts de ferrocarril (ITPF-05), d'OM de
25 de juny de 1975.

SANEJAMENT

- O.C. 11/2002 “Sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb

- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa

elements prefabricats de formigó estructural "del 27 de novembre de 2002 (en vigor

(THM/73, I.E.T.C.C.).

des del dia 2 de desembre de 2002).

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1.980).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996.

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

- Recomanacions per al projecte de ponts metàlꞏlics en carreteres (RPM-95) de 1996.
- Manual per al projecte i l'execució d'estructures de terra reforçada.

PINTURES

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992.

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas

- Nota de servei "Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de

(I.N.T.A.E.T.).

conservació", de 9 de maig de 1995.
- Nota tècnica sobre aparells de suport per ponts de carretera.

CONTROL DE QUALITAT

- Control de l'erosió fluvial en ponts.
- Inspeccions principals en ponts de carretera.

- Recomanacions per al control de qualitat d'obres de carreteres (D.G.C.1978).

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de materials (M.E.L.C.).

- Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat.

- Normes d'assaig del Laboratori del Transport. N.L.T.

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó ".
VARIS

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer ".

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer ".

centres de transformació. R.D. 3275 / 1.982 de 12 de novembre.

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postessades I.E.T.

- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. D.3151 / 1.968 de 28 de novembre (BOE de

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

27 de desembre de 1968).
- Reglament electrotècnic de baixa tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost.

SENYALITZACIÓ D’OBRA

- O.M. de 6 d’abril de 1974 (B.O.E. de 15 d’abril); resolució de 30 d'abril de 1.974 (BOE de

- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 31 d'agost de 1987.

7 de maig).

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.

- O.M. de 31 d'octubre de 1.973 (BOE de 27, 28 i 29 de desembre); i modificacions

- O.C. 15/03 “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres.

posteriors d'aquestes.

(Acabaments d'obres) ". Del 13 d'octubre de 2003.

- Referent a les Instalꞏlacions Elèctriques, totes elles seran projectades i executades
d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques
Complementàries. (Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost).
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- Legislació referent a residus:

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb

matèria d'aigües.

aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

sanejament.

Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201 / / 1994, de 26 de juliol, regulador

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per

dels enderrocs i altres residus de la construcció.

l'Agència Catalana de l'aigua.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual

residuals

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya

Ordre MAM 1873/2004, de 2 de juny, per la qual s'aproven els models oficials per a la

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats.

declaració d'abocament i es desenvolupen determinats aspectes relatius a l'autorització

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

d'abocaments i liquidació del cànon de control d'abocaments regulats en el Reial decret 606 /

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels

2003, de 23 de maig, de reforma del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, per | per al que

residus

s'aprova el Reglament de domini públic hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars I, IV,

.Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de Catalunya.

V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües.

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d'olis

Reial decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 849/1986, d'11

utilitzats

d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa els Títols

DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de

preliminar, I, IV, V VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües.

les deixalles i residus

Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats.

Reial decret 995/2000, de modificació de domini públic hidràulic

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d’ ACTIVITAT

Reial decret 1315/1992, de 30 d'octubre pel qual es modifica parcialment el Domini públic

potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls

hidràulic

contaminats.

Reial Decret 849/1986, d’ 11 d'abril, per | qual s'aprova el Reglament de domini públic hidràulic

Ordre Ministerial 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoració

que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/85, de 2 d'agost , d'Aigües.

i eliminació de residus i la llista europea de residus.
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

- Legislació referent al medi humà:

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la
Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovada mitjançant el Reial

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

decret 833/1988, de 20 de juliol.

Resolució de 30 d'octubre de 1995 per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus,

Ordre de 13 de juny de 1990, per la qual cosa es modifica l’apartat setzè, 2, i l'annex II de

reguladora del soroll i les vibracions.

l'ordre de 28 febrer 1989 por la qual es regula la gestió d'olis utilitzats

Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre,

Reial decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per l’execució de la Llei

del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, per la qual cosa es desenvolupa la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del soroll, en el referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

- Legislació referent al medi hídric:
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Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, que modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer,

l’Associació Europea de Lliure Canvi. També es procurarà, en el seu cas, que els anomenats

pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús

materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1.992/CEE o

a l'aire lliure.

bé altres distintius de la Comunitat Europea.

REIAL DECRET 2042/1994, de 14 d'octubre, pel qual es regula la Inspecció Tècnica de

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de las clàusules dels

Vehicles

plecs de les famílies, preval aquest citat article.
Serà responsabilitat del contractista conèixer-les i complir-les sense poder alꞏlegar en cap cas

- Legislació referent a vegetació i espais naturals:

que no se l’hi hagi fet comunicació explícita.

Resolució 2999/07, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics
En el CAPÍTOL 2. “DESCRIPCIÓ DE LES OBRES”, es fa una descripció globalitzada de les

d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

que, en detall, venen definides en els PLÀNOLS en quant a la seva forma i dimensions i en el

Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc

CAPÍTOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES referent a materials i condicions. En cas de

bacterià (Erwinia amylovora).

discrepància entre PLEC i PLÀNOLS es dóna com a vàlida la definició d’aquest PLEC.

Decret 206/05, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

En el CAPÍTOL 3. “ACTIVITAT” es defineix, coherentment amb el que s’estableix en el PLEC

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es designen com a zones d'especial

DE CLÀUSULES CONTRACTUALS, el que s’entén per ACTIVITAT, a efectes de valoració i de

protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a

programació de les obres. S’inclou una nota descriptiva de les ACTIVITATS que componen la

llocs d'importància comunitària (LIC).

totalitat de les obres incloses en el Projecte.

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es desenvolupen les mesures preventives
establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció

En el CAPÍTOL 4. “EXECUCIÓ DE LES OBRES”, s’estableixen les prescripcions per als

d'incendis forestals.

materials a utilitzar i l’execució dels diferents elements i parts de les obres. S’entén que són

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis

d’aplicació a aquest respecte totes les prescripcions vigents contingudes en el PG-3 (Plec de

forestals a les àrees d'influència de carreteres

Prescripcions Tècniques Generals per les Obres de Carreteres i ponts) que no siguin

Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, de 14 de desembre, pel

contradictòries amb el contingut del Present PLEC.

qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis

No són d’aplicació les especificacions del PG-3 relatives a amidament i abonament.

forestals.
Decret Legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març,

Els elements i parts de les obres objecte de las prescripcions que s’estableixen en el CAPÍTOL

forestal de Catalunya.

4, s’identifiquen, per una part, amb relació al article del PG-3 i, per l’altre, amb relació a les

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

unitats d’obra que figuren en el QUADRE DE PREUS I, EN EL SEU CAS, AMB EL QUADRE

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

DE PREUS D’UNITATS D’OBRA PER LA VALORACIÓ D’ACTIVITAT AFEGIDES,
MODIFICADES I INCOMPLERTES inclòs com document annex del PLEC DE CLÀUSULES

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de Juny de 1.998

CONTRACTUALS.

(DOGC de 03/08/1.998), en que es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de
determinats productes utilitzats en la construcció.

En el CAPÍTOL 5.” CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS

Segons el ja anomenat acord s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de

REGULADORES DE LA VALORACIÓ PER ABONAMENT DE LES OBRES”, s’indica que en

materials que es relacionen en aquest plec, si estan inclosos en els plecs de condicions

tot allò relatiu a la valoració per abonament de les obres serà d’aplicació allò indicat en els

d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat

Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques.

equivalent, segons les normes aplicables als Estats membres de la Unió Europea o de
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- En les zones de menor risc d'incendis dels aparcaments de maquinària i altres
instalꞏlacions d'obra, en qualsevol cas lluny de zones forestals.

En el CAPÍTOL 6. ”CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS

- Complir amb la normativa específica per a reforestacions i replantacions en les àrees

REGULADORES DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES” s’indica que pel que fa a l’execució de les

d'influència de carreteres que figura Decret 130/1998 de 12 de maig.

obres serà d’aplicació allò indicat en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i

- Prohibició d'encendre focs en les àrees on hi hagi vegetació pirófita o en la seva rodalia.

allò establert en els Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques.

- Reflectir en el Pla de Medi -ambient el perill d'incendi i incloure les mesures de prevenció
1.2. PROTECCIÓ AL MEDI-AMBIENT.

adequades. Disposar dels mitjans necessaris per actuar conjuntament amb els

1.2.1.GENERALITATS

bombers i de forma coordinada amb els responsables del Pla de Protecció
d'Emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).

El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de domini de l'autopista com fora

- Contemplar les mesures especials que figuren en l'annex de "Mesures de prevenció

d'ells, procedirà adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin

d'incendis forestals" per a la utilització de bufadors, entre els quals destaca la

mínimes, amb la finalitat d'obtenir la màxima protecció d'aquest i de els elements naturals de

necessitat de disposar aparells d'extinció d'incendis.

l'entorn, tot això d'acord amb les disposicions legals vigents i en base als apartats

- Disposar dipòsit d'aigua amb grup de pressió i mànegues, que pugui actuar, dins de les

corresponents dels Plecs de Clàusules Contractuals. antelació, produeixi al medi ambient,

seves limitacions, en l'extinció d'incendis.

havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats.

- Realitzar campanyes de conscienciació entre els treballadors, inclosos subcontractistes,
sobre els riscos d'incendi forestal a la zona.

Així mateix, el Contractista redactarà un Pla de Medi Ambient d'acord amb les prescripcions

- En qualsevol cas, i sense que això pugui donar dret a reclamació, s'estarà a disposició

incloses en aquest Plec referides als condicionants mediambientals, incloent els establerts en

dels requeriments relatius a les mesures complementàries que conjuntament es

l'aprovació de l'Agència Catalana de l'Aigua, i en l'annex d'Ordenació estètica , ecològica i

determinin entre la Direcció d'Obra i el servei d'Agents Rurals i Prevenció d'Incendis

paisatgística del projecte aprovat.

Forestals, inclosa la paralització de les ACTIVITATS d'obra si l'autoritat competent ho
considera necessari per donar-se les condicions meteorològiques i de tipus d'activitat

Aquest pla s'ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, que al seu torn requereix

classificades amb de risc extrem.

l'informe previ favorable de la Direcció Mediambiental de les Obres que, si s'escau, hagi
nomenat INVICAT.
El Contractista haurà d'actuar seguint les normes i instruccions complementàries que, d'acord
amb el que s'estableix en els Plecs i documents esmentats anteriorment, li siguin dictades per
la Direcció d'Obra per al compliment d'aquest Pla.
1.2.2.PREVENCIÓ D'INCENDIS
El Contractista complirà amb les mesures de prevenció d'incendis que preveu l'annex
corresponent del projecte aprovat, entre les quals destaquen:
- - Complir amb la normativa vigent pel que fa a prevenció d'incendis i, en particular, amb
els decrets 64/1995 de 7 de març i 130/1998 de 12 de maig
- Eliminar tots els materials resultants de la desforestació i desbrossaments obligats per les
obres en el menor termini de temps possible.
- Protegir davant incendi tots els materials inflamables amb els que treballi en l'Obra.
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CAPÍTOL 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
Obra desglossada núm. 6. Obres Conveni: Defineix i valora l’element de contenció a situar
en la mitjana del tronc del ramal de l’autopista C-32.

2.1. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES
De cara a la possible licitació de les obres a diferents contractistes en funció de la seva

OBRA DESGLOSSADA NÚM. 1.- RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32 DES DE L’ENLLAÇ Nº

naturalesa, el conjunt de les obres del present projecte s’estructura en les següents obres

134 FINS EL PK 3+500

desglossades.
L’obra elemental nº 1 del present projecte es refereix a la construcció del nou ramal, entre
l’enllaç nº 134 de l’autopista C-32 a la carretera GI-600 fins el PK 3+800.

Les obres projectades contemplen varies actuacions que s’han agrupat en quatre grans grups
(obres desglossades) en funció tant de la seva ubicació com de l’organisme que les finançarà.

La connexió sentit Lloret de Mar entre l’actual tram d’autopista C-32 ja construïda i el nou

Així doncs tenim els següents desglossats:

ramal es realitzarà mitjançant un sol carril.
Obra desglossada núm. 1. Obres Conveni: Defineix i valora les obres d’execució del ramal
de l’autopista C-32 des de l’enllaç nº 134 fins el PK 3+500 del tronc del ramal.

Mentre que en sentit Tordera el nou ramal es connecta amb el tram ja construït amb un sol

Obra elemental núms. 1 al 16, 18,19 i 20. Obres Conveni: Vials PK 0+000 al 3+500.

carril que s’obrirà ràpidament als tres carrils que té actualment el monyó actuals de l’autopista
C-32.

Obra elemental núm. 17. Obres INVICAT: Actuacions de connexió amb el tram de
C-32 existent.

Així, en el PK 0+040 es defineix un pòrtic (OF 0.1) de 7 metres d’amplada per 4,6 metres de

Obra elemental núm. 21. Obres Conveni: Desdoblament ramal C-32/GI-600.

gàlib per donar continuïtat al vial de servei i carril bici existent. També servirà per donar servei

Obra elemental núm. 22. Obres Conveni: Camí tram 2

a les canonades d’aigua potable de les Empreses Sorea i Aqualia que són interceptades pel

Obra elemental núm. 23. Obres Conveni:
transitable.

tronc de la C-32.

Condicionament carril bici a camí

És a partir del PK 0+064 on la rasant s’eleva amb una pendent del 2% fins el PK 0+330 per

Obra elemental núm. 24. Obres Conveni: Senyalització exterior carreteres entorn.

assolit els dos metres més per damunt del terreny i permetre el lliure desguàs de la zona de la

Obra elemental núm. 25. Obres INVICAT: Camí tram 1.

confluència de les rieres de Sant Daniel i de Salomó. A partir del PK 0+330 la traça discorre

Obra elemental núm. 26. Obres INVICAT: Camí mur.

amb un pendent del 0,7%, igual que el descrit en l’Estudi Informatiu.

Obra elemental núm. 27. Obres INVICAT: Carril Bici.
El tronc de la C-32 travessa la zona inundable de les rieres de Sant Daniel i Salomó entre els

Obra desglossada núm. 2. Obres Conveni: Defineix i valora les obres d’execució del ramal
de l’autopista C-32 des del PK 3+500 fins l’enllaç amb la C-63 i l’enllaç amb la GI-682.

PK 0+316 fins el 0+700 mitjançant un viaducte d’estructura mixta (OF 0.6) de 384 m de
longitud dividit en tres trams de 152m, 152m i 80m. Els trams de 152m tenen una distribució de

Obra desglossada núm. 3. Obres Conveni: Defineix i valora les obres d’execució del ramal
d’accés a la depuradora i serveis existents necessaris per disposar de la traça lliure
d’obstacles. Contingut del projecte constructiu de clau PC-CNC-17099-C0 de data Octubre de
2018.

llums de 22m+36m+36m+36m+22m i el tram de 80m de 22m+36m+22m. Els 3 trams estan
delimitats per dues juntes de dilatació.

Obra desglossada núm. 4. Obres Conveni: Defineix i valora les obres d’execució del túnel
de l’Àngel.

A partir del PK 1+264 la rasant passa al 4% fins el PK 1+600 on coincideix amb la rasant de
l’Estudi Informatiu, del 3%.

Obra desglossada núm. 5. Obres Conveni: Defineix i valora les obres d’execució de les
instalꞏlacions ITS de tot el ramal de l’autopista C-32 des de l’enllaç nº 134 fins a la C-63 i
l’enllaç amb la GI-682.

El traçat des de l’inici fins el PK 1+400 discorre per camps de conreu sempre en terraplè.
PLEC DE CONDICIONS
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colꞏloca una barrera de seguretat amb faldó per a motociclistes. Aquesta zona es correspon al
En el PK 1+600 és on la secció transversal passa de ser 1+1 amb una separació entre línies

túnel dels Tres Turons que es projecte amb dos tubs unidireccionals i dos carrils per cada

blanques interiors de 2 metres a una secció 1+2 amb una separació entre línies blanques

sentit de circulació. Com s’ha comentat anteriorment la definició de la secció 2+2 en aquesta

interiors de 2 metres, el carril addicional donarà servei als vehicles que circulen en direcció

zona es correspon exclusivament a motius de seguretat vial. És en el PK 3+300 on el carril

Lloret de Mar.

addicional sentit Lloret de Mar s’esvaeix.

En el PK 1+708 la traça creua la riera de Salomó mitjançant un viaducte d’estructura mixta de

Al voltant del PK 3+300 es projecten dos murs d’escullera en el marge esquerre de la traça per

115 metres de longitud. Els estreps estan fora del flux preferent i la fonamentació de les piles

delimitar la longitud dels talussos dels terraplens i no interceptin les lleres de la riera de

de la llera es realitzant mitjançant piles pilot.

Passapera.

S’ha adaptat el traçat en planta des del PK 1+900 fins al 2+400 per que el creuament amb la

En els desmunts de més de tres metres (3 m) d’alçada es dissenya un mur amb peces de

riera de Salomó en el PK 2+100 sigui el més ortogonal possible. En el PK 2+100 es projecta

formigó prefabricat tipus Mur Face Air Clean de Breinco (amb un contingut mínim del 15%

una OD tipus marc de formigó de 2,50x2,50 metres. Es projecten dos murs d’escullera, en el

d’àrid reciclable) i òxid de titani com element fotocatalític per reduir els òxids de nitrogen i els

marge dret, per minimitzar els talussos del terraplè en front a les pronunciades lleres existents i

hidrocarburs orgànics del aire, i reduir el grau de polꞏlució. A partir de la coronació del mur se

així no envair la zona de la riera de Salomó.

proposa un talús 3H:2V.

Per altra banda a fi de minimitzar els talussos dels desmunts i la zona d’expropiació entre els

Els camins nº 2 i nº 3 s’han pavimentat en resposta a les alꞏlegacions presentades per

PK 2+400 al 2+700 la traça puja, en sentit Lloret de Mar, fins el fals túnel dels Tres Turons

l’Ajuntament de Tordera

situat en el coll entre el Turó de Sant Pere i el Turó d’en Trompa que separa els termes
municipals de Blanes i Lloret de Mar amb una pendent del 5,50 %. El coll es creua amb un

El pk final del desglossat nº 1 és el 3+500. S’ha escollit aquest punt donat que hi ha un cert

acord vertical d’elevat paràmetre que permet projectar un túnel a la part més planera. A

equilibri en quant al moviment de terres.

l’incrementar la pendent de la rasant l’estructura del fals túnel es situa encara més damunt del
Per altra banda, en aquest desglossat es defineixen i valoren les obres descrites en les Actes

nivell freàtic existent a la zona.

Complementàries de Comprovació de les obres i instal•lacions corresponents a l’ampliació de
És en el PK 2+500 on el carril addicional sentit Tordera s’esvaeix, aquest carril addicional neix

l’autopista C-32, pk 131+336 al 135+546. Tram Palafolls – Tordera de dates 5 de juliol de 2010

del ramal d’entrada a la C-32 de l’enllaç de Fenals (eix 8).

i 22 de desembre de 2010. Aquestes fan referència a:

El túnel projectat, anomenat Túnel dels Tres Turons, té una longitud de 216 m i es troba situat



Nou ramal de sortida del tronc de la C-32 cap a la rotonda que connecta amb la Gi600 i el camí del Vilar, en l’enllaç existent nº 134.

a la zona planera de l’acord vertical, on els pendents d’entrada i sortida són del 2,6% i del
0,50%, respectivament. El fals túnel es troba en tot moment per damunt del nivell freàtic.



Capa de rodadura del tronc de la C-32 en la zona del munyo i amb el ramal d’entrada
des de la GI-600.

El traçat en alçat cap a Lloret de Mar es realitza mitjançant un pendent del 4,80% fins el PK



Senyalització de diverses carreteres de l’entorn.

3+900. Part de l’increment de la pendent ve motivada per minimitzar els talussos del marge



Execució i/o condicionament de diversos trams de camí a l’entorn del nou ramal.

esquerre en la zona del PK 3+200 per no envair la llera del torrent de Passapera.
Comprenen les obres definides en els següents Desglossats d’Actes Complementàries de
Comprovació:

Com s’ha comentat en l’apartat anterior en el tram comprés entre els PK 2+600 al PK 3+300 la
secció projectada és una 2+2 amb mitjana de 4 metres d’amplada on en el seu punt mig es
PLEC DE CONDICIONS
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- Obres definides en el Desglossat nº 1 de les Actes Complementàries de Comprovació de

- Obres definides en el Desglossat nº 2 de les Actes Complementàries de Comprovació de

les obres i instalꞏlacions corresponents a l’ampliació de l’autopista C-32, PK 131+336

les obres i instalꞏlacions corresponents a l’ampliació de l’autopista C-32, PK 131+336

al 135+546. Tram Palafolls – Tordera de dates 5 de juliol de 2010 i 22 de desembre de

al 135+546. Tram Palafolls – Tordera de dates 5 de juliol de 2010 i 22 de desembre de

2010:

2010:
1.- Camí per sota de la carretera C-32. Tram 1: aquesta actuació compren l’execució

1.- Desdoblament de ramal de sortida de la carretera C-32 cap a la carretera GI-600:

d’un nou camí asfaltat des de la via del tren i passant per sota del viaducte existent a

aquesta actuació inclou l'execució de la nova caixa de ferm del ramal, amb la seva

la C-32 fins connectar amb el camí existent al nord de la C-32 (PK 329+700 aprox.) i

corresponent senyalització d'obra, treballs d’esplanació, disposició del drenatge, el ferm

que està previst el seu condicionament al projecte desglossat núm. 3. Inclou, per

granular i bituminós, la colꞏlocació de la senyalització vertical, horitzontal, abalisament i

tant, l'execució de la nova caixa de ferm del camí, amb la seva corresponent

defenses així com l'obra civil, les instalꞏlacions elèctriques i els equips d’enllumenat

senyalització d'obra, treballs d’esplanació, disposició del drenatge, l’execució d’un

corresponent a la disposició d’un nou punt de llum a la rotonda de l’enllaç Blanes. A

mur, el ferm granular i bituminós i la colꞏlocació de la senyalització vertical,

més, s’inclouen tots els treballs necessaris per executar la revegetació de la zona

horitzontal i defenses.

d'obres i vials fora d’ús, la reubicació de les parades de BUS afectades per l’obra així
2.- Carril bici: aquesta actuació compren l’execució d’un carril-bici aprofitant un camí en

com la reposició de tots els Serveis Afectats per les obres. Addicionalment s’incorpora

terres existent al nord-est de l’enllaç. Aquest carril dóna continuïtat al carril-bici existent

en aquesta actuació la modificació de les senyals de codi de la carretera GI-600 al

a la zona i que va quedar tallat per la construcció de la C-32 i tindrà la mateixa amplada

voltant de l’enllaç de Blanes, segons indicacions del Servei Territorial de Carreteres de

que aquest. Inclou, per tant, l'execució de la nova caixa de ferm del carril bici (2.00 m

Girona.

d’ample), amb la seva corresponent senyalització d'obra, treballs d’esplanació,

2.- Camí per sota de la carretera C-32. Tram 2: aquesta actuació compren

disposició del ferm granular i bituminós i la colꞏlocació de la senyalització horitzontal.

l’adequació d’un camí existent al nord de la C-32 (PK 329+700 aprox.) per tal de
donar continuïtat al camí projectat al projecte desglossat núm. 2 fins a la GI-600.
Inclou, per tant, l'execució de la nova caixa de ferm del camí, amb la seva

OBRA DESGLOSSADA NÚM. 2.- RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32 DES DEL PK 3+500 FINS

corresponent senyalització d'obra, treballs d’esplanació, disposició del drenatge, el

L’ENLLAÇ AMB LA C-63 I L’ENLLAÇ AMB LA GI-682

ferm granular i bituminós i la colꞏlocació de la senyalització vertical i horitzontal.
3.- Condicionament carril-bici a camí transitable: aquesta actuació compren

L’obra desglossada nº 2 comença en el PK 3+500 del tronc de la C-32 fins a enllaç amb la

l’adequació d’un camí en terres existent pel pas de trànsit mixta (vehicles i bicicletes)

carretera C-63 i el ramal de sortida des de l’enllaç de Fenals fins a Papalús (carretera Gi-682).

mitjançant el seu asfaltat. Complementa l’actuació prevista al projecte desglossat
núm. 2 “carril-bici” ja que consisteix en ampliar el carril-bici projectat fins asfaltar tot

La pendent del 4,80% es prolonga fins el Pk 4+023.

l’ample del camí existent i permetre així el pas de vehicles. Inclou, per tant,
l'execució de la nova caixa de ferm, amb la seva corresponent senyalització d'obra,
treballs d’esplanació, disposició del drenatge, el ferm granular i bituminós i

En el PK 4+200 el tronc de la C-32 salva la riera de Passapera mitjançant un viaducte (OF 4.2)

la

mixt de 90 m de longitud.

colꞏlocació de la senyalització vertical, horitzontal i defenses.
4.- Senyalització exterior: els treballs inclosos en aquesta actuació tenen per objecte

Al voltant del PK 4+500 es projecta l’enllaç anomenat Fenals que connecta la C-32 amb la

l’adequació de la senyalització d’orientació existent a la carretera GI-600 i N-II per

carretera GI-682 en la zona anomenada del Papalús a Lloret de Mar.

fer-la coherent amb l’enllaç de Blanes existent. Inclou, per tant, la colꞏlocació de la
senyalització vertical projectada, amb la seva corresponent senyalització d'obra.

Es tracta d’un enllaç amb moviments directes amb origen destinació Tordera (eixos 8 i 10)
mentre que els eixos 7 i 9 són els corresponents als moviments amb origen - destinació la CPLEC DE CONDICIONS
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63. Aquests moviments són indirectes i per tal de mantenir una distància lliure de 250 m entre
l’embocadura del túnel de l’Àngel i els carrils d’entrada i sortida ha calgut dissenyar l’enllaç

El nou ramal finalitza a la carretera C-63 en el PK 6+559. Aquest enllaç es ressol amb una

amb dos bucles per a cadascun d’aquests moviments, els quals creuen inferiorment la C-32

rotonda de 48 metres de diàmetre. L’enllaç obliga a modificar el traçat de l’actual C-63 en uns

mitjançant les estructures OF. 4.6 (pòrtic) i OF 4.8 (pont de bigues).

350 metres, i a la vegada la reposició d’un camí eix–15 d’accés a Can Mateu.

Entre el viaducte de Passapera (OF 4.2) i l’enllaç Fenals la carretera és el límit sud del Club de

En els desmunts de més de tres metres (3 m) d’alçada del tronc de la C-32 es dissenya un mur

Golf l’Àngel de Lloret (actualment fora de servei), la traça es dirigeix cap el nord i creua el camí

amb peces de formigó prefabricat tipus Mur Face Air Clean de Breinco (amb un contingut

de Sant Pere del Bosc mitjançant un túnel natural anomenat de l’Àngel de 540 m de longitud

mínim del 15% d’àrid reciclable) i òxid de titani com element fotocatalític per reduir els òxids de

(dels cuals 205 m son en fals túnel i 335 m en mina) situat a l’est del Turó del mateix nom.

nitrogen i els hidrocarburs orgànics del aire, i reduir el grau de polꞏlució. A partir de la
coronació del mur se proposa un talús 3H:2V.

En la zona del túnel de l’Àngel s’ha estudiat un nou traçat en planta a fi de treure la corba en
“S” existent en el projecte de 2009, i millorar així el sistema de drenatge interior del túnel,

Tal com s’ha comentat anteriorment des de l’enllaç de Fenals es dóna accés fins a la GI-682 a

reduir el gàlib com a conseqüència del canvi de peralt i millorar la visibilitat doncs en planta el

la zona anomenada de Papalús de Lloret de Mar. L’accés consisteix en un vial de connexió

túnel és una recta.

amb la carretera GI-682 a partir de la rotonda situada, aproximadament en el PK 9+000 de la
carretera GI-682, fins l’enllaç Fenals descrit anteriorment.

S’ha modificat el traçat dels eixos 8 i 9 per millorar el trenat que s’havia de fer per anar o bé
cap a Tordera (eix 8) o bé cap a la C-63 (eix 9). El nou traçat permet disposar de dos carrils un

El primer tram (del PK 1+000 al PK 1+200 de l’eix 21) es preveu una millora superficial del

per a cada direcció de destí des del començament i millorant la seguretat vial en aquest punt.

carrer existent. Aquest tram a més de l’accés projectat dóna servei a la estació d’autobusos i a
la urbanització Papalús. En el PK 1+360 d’aquest eix es projecta una rotonda (eix 16) a la qual

A partir de la boca nord del túnel de l’Àngel, situada en el PK 5+650 el traçat enfila la depressió

accedeixen les dues rames del vial de connexió (eixos 21 i 6), el camí dels Tres Turons (eix

on està situada l’estació depuradora de Lloret de Mar. Entre el camí de Sant Pere del bosc i

22) i la futura Ronda Nord de Lloret definida en el projecte EP-VG-00096. A partir de la

aquesta depuradora cal projectar un nou traçat del vial d’accés (eix 19) atès que l’actual resulta

rotonda el vial de connexió està definit per l’ eix 6. En el PK 0+100 l’eix 6 creua la riera de

afectat per la nova carretera. Per sota del vial d’accés a la depuradora (eix 19) es projecten

Passapera mitjançant una viaducte de 180 m (OF 0.1F), al igual que els altres viaductes la

totes les reposicions de serveis (electricitat, aigua potable, aigua regenerada i telefònica) que

tipologia estructural és mixta. Des del pas sobre la riera la rasant del vial presenta una rampa

s’intercepten i es reposen.

del 2% fins al p.k.2+356 on empalma amb l’enllaç Fenals.

Al voltant del PK 6+000 es projecta un viaducte d’estructura mixta (OF 6.0), igual tipologia a la

OBRA DESGLOSSADA NÚM. 3.- VIAL D’ACCÉS A LA DEPURADORA I REPOSICIÓ DE

resta del projecte, de 90 m de longitud que salva el camí d’accés a la masia de Cal Forro i el

SERVEIS AFECTATS EXISTENTS NECESSARIS PER DISPOSAR DE LA TRAÇA LLIURE

Torrent de Montbarbat. A l’estrep costat Tordera s’ha dissenyat un mur d’escullera a fi de

D’OBSTACLES

treure de l’àrea del flux preferent la caiguda de terres de l’estrep, per altra banda s’ha projectat
L’àmbit del present desglossat queda delimitat per una banda, per l’accés a la depuradora de

piles pilot en les piles que estan dins del flux del torrent.

Lloret de Mar, i per altra banda queda disseminat dins de l’àmbit global de l’obra descrita en
En el tram final del tronc de la C-32 s’ha projectat el pas inferior amb tipologia de marc de

l’estudi informatiu, ja que els serveis no estan concentrats en una única zona. Principalment

formigó (OF 6.1) que salva el camí de l’eix 20.

s’ubiquen al inici de l’obra (TF01) proper a la sortida nº 134 de l’actual C-32, a la zona del
viaducte sobre la riera de Salomó (TF02), zona del fals túnel dels Tres Turons (AT01 i MT01), i

I per últim el tronc de la C-32 salva el torrent de les Ànimes amb un viaducte (OF 6.5)

a la zona del vial d’accés a la depuradora (MT02, BT03, BT04, AG06, AG07, AG08, AG09 i

d’estructura mixta de 126 m de longitud.

PC04).

PLEC DE CONDICIONS
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En el desglossat nº 3 es desenvolupen els següents vials i serveis afectats:

OBRA DESGLOSSADA NÚM. 4.- TÚNEL DE L’ÀNGEL
En aquest desglossat es defineixen i valoren les obres d’execució del túnel de l’Àngel,

 Accés a la depuradora i a finca veïna en el seu marge dret al voltant del PK

exceptuant les seves instalꞏlacions, incloses a l’Obra Desglossada Núm. 4.

0+400.
El traçat del nou túnel de l’Angel dins de la nova carretera C-32 es situa entre els punts

 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel.

quilomètrics 5+110 a 5+650, essent la seva longitud igual a 540 m. La longitud del fals túnel de

 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la

la boca Tordera té una longitud de 102,84 m, i el fals túnel de la boca Lloret té una longitud de

riera de Salomó.

7,84 m. El túnel en mina comença en el PK 5+260 i acaba en el PK 5+595, amb una longitud

 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la

total de 335 m. La cobertura màxima de terres sobre la clau del túnel es de 36,86 m

depuradora.

El seu traçat és recte, amb unpendent longitudinal uniforme de l’1,15%.

 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la
depuradora.

La secció transversal del túnel presenta la següent disposició:

 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels
tres Turons.
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel
dels tres Turons.

-

Voral 1,0m + carril 3,5m + zona intermitja 1,5m + carril 3,5m + voral 1,0m = 10,5m

-

També incorpora voreres elevades de 1,02 i =,87 m.

-

El gàlib mínim en la plataforma transitable, incloent vorals, és de 5m i l’alçada
màxima és de 7,87 m.

 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés
a la depuradora.

Mètode constructiu i d’excavació

 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés

El mètode constructiu projectat és el NATM (‘New Austriac Tunneling Methode’), donat que

a la depuradora.

travessa un terreny suficientment competent (massís rocós fracturat). L’excavació es realitzarà

 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés

per mètodes mecànics amb suport puntual de explosius donat que a la zona amb menor grau

a la depuradora.

de meteorització del granit o en els dics, el material s’ha classificat com a no ripable.

 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona
del vial d’accés a la depuradora.

Sosteniment

 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona

Al llarg de tota la traça s’ha previst tres tipus de sosteniment, ordenats a la següent taula de

del vial d’accés a la depuradora.

més lleuger a més potent:

 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’Ajuntament de

SOSTENIMENT TIPUS

Lloret de Mar AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora.
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial
d’accés a la depuradora.

PARAIGÜES

 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vil d’accés a la

ST-I

ST-II

ST-E

No

No

Micropilons
D=100mm; L=20 m

SEGELLAT FORMIGÓ
PROJECTAT HP-35

depuradora en el seu PK 0+540

ENCAVALLADES S275

Contingut del projecte constructiu de clau PC-CNC-17099-C0 de data Octubre de 2018.

BULONS
D=25 cm L=4 m B500S
SOSTENIMIENT

5 cm + fibres
THN29 separació
1,25 m

THN29 separació
1,25 m

HEB160 separació
1,0 m

Malla de 2x1,25 m

Malla 1,5x1,25 m

15 cm amb fibres

20 cm amb fibres +

Malla de 1,5x1,0 m
en hastials
20 cm amb fibres
PLEC DE CONDICIONS
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Els talussos dels embrocaments tindran un pendent 3H:4V i hi es projecta la colꞏlocació de

SOSTENIMENT TIPUS

FORMIGÓ PROJECTAT
HP-35

ST-I

ST-II

ST-E

+10 cm revestiment

10 cm revestiment

+ 10 cm revestiment

Si

IMPERMEABILITZACIÓ

Làmina impermeabilitzant on es comprovi la presència d’aigua

Longitud (m.)

amb malla electrosoldada i 15cm de formigó projectat.
Instrumentació i auscultació

MALLA B-500 D=6mm

PK INICI a PK FINAL

bulons B-500-S de 32 mm de diàmetre i 10 m. de longitud colꞏlocats en quadrícula de 3 x 3 m.,

5+515 a 5+569

5+286 a 5+515

5+260 a 5+286;
5+569 a 5+595

54

229

40+12 (viseres)

S’ha projectat un sistema de auscultació integrat pels elements principals següents:
- Perns de mesura de convergències.
- Prismes de mesura topogràfica.

OBRA DESGLOSSADA NÚM. 5.- INSTALꞏLACIONS ITS DE TOT EL RAMAL DE
Durant l’execució la Direcció d’obra, en funció de l’avaluació geotècnica dels terrenys realment

L’AUTOPISTA C-32 DES DE L’ENLLAÇ Nº 134 FINS A LA C-63 I L’ENLLAÇ AMB LA GI-

travessats, podrà ordenar reajustos en l’aplicació dels sosteniments indicats.

682

Drenatge
En aquest desglossat es defineixen i valoren les obres referents a les instalꞏlacions ITS de tot

S’ha previst els sistemes de drenatge següents a l’interior del túnel:
-

el nou ramal de l’autopista C-32, corresponents als sistemes de mesura i aforament de trànsit,

Les aigües de la solera es recolliran per una base filtrant de tot-ú mitjançant un tub

sistemes externs als túnels per a la gestió del trànsit i sistemes relatius a la gestió i control

dren colꞏlector situat a la dreta de la secció, al punt més baix.
-

d'elements relacionats amb la seguretat a l'interior dels túnels.

L’aigua recollida al perímetre de la volta en les zones impermeabilitzades amb làmina

Els sistemes es componen dels següents equips i subsistemes:

de polietilè es conduirà a un tub dren a la base de cada caper, on es recolliran també

-

Sistema de recompte i classificació

Les aigües procedents del conjunt de la secció es recolliran pel tub dren colꞏlector,

-

Sistema de videovigilància exterior

que les portarà cap a la boca Nord del túnel on es connectaran a la xarxa de drenatge

-

Sistema de senyalització variable per a exterior

de la plataforma.

-

Sistemes de senyalització per túnels

Amb aquests condicionants es planteja dos tubs drens capcers de 160 mm de

-

Estacions de presa de dades en túnels

diàmetre als laterals del túnel i un tub dren colꞏlector general de 800 mm a la part dreta

-

Sistema de videovigilància associat a túnels

baixa de la secció.

-

Sistemes de detecció automàtica d'incidents

Les aigües de la calçada es recolliran amb un tub tipus “caz” i, cada 50 m, mitjançant

-

Sistema de pals SOS

arquetes sifonants, s’abocaran a un colꞏlector de 300 mm de diàmetre per a la seva

-

Sistema de control de la ilꞏluminació

conducció a fora del túnel per al seu tractament.

-

Sistema de comunicacions

aigües de surgències puntuals.
-

-

-

Embrocaments
En els embrocaments es preveu que, a banda del sosteniment ST-E descrit, s’apliquin els
següents elements:
-

Paraigües de micropilots de D=100 mm i L=20m.

-

Encavallades HEB-160 espaiades longitudinalment 1 m.

Els embrocaments del túnel sortiran a una visera de 6 m de llarg de HEB-160 arriostrades amb
tresillons i xapa Bernold.
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CAPÍTOL 3.- ACTIVITATS

hidrològiques, geològiques-geotècniques, naturals, antròpiques, etc), per la forma i condicions
d'execució, ni per la interpretació i fixació de detalls que corresponen a la Direcció d'Obra, així

3.1. CONCEPTE D’ACTIVITAT

com per el que prescrigui aquesta per mantenir les condicions de funcionalitat, estabilitat,
qualitat i adaptació a normativa vigent previstes al Projecte.

Les obres a executar, definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en
els Plànols del Projecte estan, en el mateix, agrupades per ACTIVITATS (AC) i aquestes
s’agrupen en Obres Elementals (OE).
Obres Elementals i ACTIVITATS constitueixen els elements en que s’estructuren les obres a
realitzar als efectes de la seva execució, valoració i programació.
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ressenya i identifica la totalitat de les
ACTIVITATS que constitueixen l’obra a executar objecte del Projecte i, en el CAPÍTOL 4,
prescriu els materials i les condicions de l’execució i de l’obra executada, referint-los a les
diferents unitats d’obra que entren en la composició de cada activitat.
Tota la informació que conté el Projecte per l’estimació de volums d’obra, dades geològiques i
hidrològiques, titularitat dels terrenys, serveis existents, etc., té un caràcter merament
informatiu per arribar a un adequat establiment de la documentació del Projecte vàlida a
l'efecte del Contracte, que es limita als:
PLÀNOLS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
QUADRE DE PERCENTATGES DEL PREU TOTAL DE L'OBRA CORRESPONENT A CADA
ACTIVITAT
D'acord amb les CLÀUSULES CONTRACTUALS, el contractista, abans de formular la seva
oferta, necessàriament haurà reconegut els llocs on s'han d'executar els treballs, prenent els
mesuraments i altres dades necessàries, i examinant i estudiant la Documentació definitòria de
les obres, que considera suficient, per la qual cosa és de la seva responsabilitat haver tingut en
compte en la seva oferta qualsevol diferència entre la seva interpretació de la realitat i el
contingut d'aquella documentació de caràcter informatiu.
A les ACTIVITATS ressenyades i identificades en aquest Capítol, que constitueixen l'obra a
executar, no els correspondrà modificació alguna ni a l'efecte de la seva valoració ni de la seva
programació, per raó de variacions, pel que fa al que figura en plànols i condicions, en les
obres que componen, motivades per la forma i condicions del terreny (topogràfiques,
PLEC DE CONDICIONS
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43.- Adaptació sistema SCADA

3.2. ACTIVITATS QUE CONSTITUEIXEN L'OBRA

45.- Revegetació de superfícies
50.- Mesures de protecció hidrològica

Les ACTIVITATS que constitueixen l'obra a executar objecte del Projecte són les següents:

52.- Pantalles acústiques
54.- Mesures de protecció de la fauna

01- Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

61.- Reposició de serveis afectats

02- Treballs previs i explanació

80.- Seguretat i salut

04- Drenatge longitudinal

81.- Neteja final d'obra

05.- Ferms granulars

82.- Gestió de residus

06- Ferms bituminosos
07- Marques vials

Cadascuna d'aquestes ACTIVITATS comprèn, segons siguin els dos dígits de la seva clau,

08- Senyalització vertical, proteccions vials i tanca de delimitació

d'acord amb les condicions que resulten dels Plànols i del present PPTP, segons interpretació i

09.- Obra civil enllumenat viari

fixació de detalls per part de la Direcció d'Obra i seguint el Pla d'Assegurament de la Qualitat i

10.- Obres de drenatge transversal

el Programa de Treballs aprovats, el següent:

11.- Fonaments
12.- Alçats, piles, estreps i aletes

ACTIVITAT 01 - SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D’OBRA

13.- Taulells, lloses i voltes
16- Acabats d'obres de fàbrica

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

18.- Paviments varis

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa així com en els vials en servei

19.- Murs de peces de formigó prefabricat

afectats, la circulació dels vehicles durant l'execució de les obres, separada mitjançant barrera

20.- Moviment de terres en túnel

de seguretat o sistema equivalent aprovat per la Direcció d’Obra, en tota la longitud on

21.- Sosteniment túnel

s'estiguin executant obres. Inclou també la posterior total restitució de la senyalització a la

22.- Embrocaments túnel

situació prèvia a les obres, un cop finalitzades aquestes.

23.- Impermeabilització i drenatge túnel
24.- Acabats túnel

Les obres es regiran per les prescripcions relatives a senyalització i regulació de trànsit

29.- Equips d’enllumenat viari exterior

legalment vigents.

30.- Instalꞏlacions elèctriques d’enllumenat viari exterior
Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

31.- Canalitzacions
35.- Equipaments ITS

-

36.- Equips i instalꞏlacions d’enllumenat en túnel

Tramitació de tots els permisos i llicències necessaris davant dels organismes,
particulars i administracions competents per a l’execució de les obres: afectacions a

37.- Instalꞏlació de baixa tensió

serveis, camins, terrenys, lleres, vialitat o qualsevol tipus de infraestructura;

38.- Extinció d’incendis en túnel

autoritzacions per materialitzar accessos a la zona d’obres; etc. El contractista haurà

39.- Instalꞏlacions d’evacuació en túnel

d’acomplir

40.- Altres instalꞏlacions túnel

escrupolosament

les

condicions

imposades

a

les

esmentades

autoritzacions, corrent al seu càrrec les mesures i actuacions que aquestes continguin.

41.- ITS-Dorsal

Particularment, resta obligat a portar a terme, al seu càrrec, els treballs i actuacions

42.- ITS-Comunicacions

destinades a la restitució del servei, element o infraestructura en qüestió en les
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condicions expressades pel seu titular en la respectiva autorització o llicència. Són

totalitat de la seva durada, inclosos eventuals períodes de suspensió temporal parcial

igualment a càrrec del contractista les taxes, retencions i/o avals exigits pels

o total, fins a la seva posada en servei.

esmentats organismes en la tramitació dels anteriors permisos.
-

-

-

Subministrament i completa instalꞏlació de cartells d’obra, segons especificacions de

alternatiu semaforitzat i/o permanentment vigilat, degudament senyalitzat, d'acord amb

la Generalitat de Catalunya o Administració competent, i la seva posterior retirada a la

les normatives i recomanacions vigents, en aquelles obres les fases de les quals

finalització de les obres.

afectin a vials en servei.

Replanteig de marques vials d’obra i de tots els elements a colꞏlocar en la protecció i

-

senyalització de la zona en obres així com en els vials de circulació afectats per les
-

Adquisició

i

transport

a

magatzem

d'obra,

instalꞏlació,

trasllat

i

Nota: Les barreres rígides per a protecció de zones d'obra, no són adquirides per INVICAT, ni



Barreres rígides de seguretat i terminals

objecte d'abonament diferenciat del corresponent a l'activitat en què s'integren al contractista;



Senyals, panells i cartells per a ordenació del trànsit

aquest haurà de tenir-les a la seva disposició per compra o lloguer mentre ho requereixin els



Cons

treballs, i retirar-les fora dels seus límits quan deixin d'utilitzar-les.



Balises lluminoses intermitents i fixesReflectors



Tanca de delimitació d’obra i tots els seus elements auxiliars (ancoratges,

S'inclou l'equip de vigilància i manteniment de la senyalització d'obra i d'actuació immediata,
les funcions del qual son, sense que la relació sigui limitativa, totes les operacions de neteja de

pals, fonaments, portes d’accés, etc.).




Qualsevol altres elements necessaris per a la protecció i senyalització de

senyals verticals, reposició d'elements bolcats, desplaçats o inutilitzats, retirada i colꞏlocació de

les obres i vials en servei afectats per les mateixes, d'acord amb la

les balises lluminoses, moviments de les bateries d'aquestes entre talls i taller de recarrega,

normativa vigent

supressió de senyalització durant l'execució de les obres, inclosos els períodes d'inactivitat.

Senyalistes amb bandera vermella segons normativa vigent, amb dedicació
exclusiva a les tasques encomanades i torns en cas necessari, inclòs tot

Ocasionalment, INVICAT podrà requerir els serveis del referit equip de vigilància i manteniment

l'equipament necessari.

per a intervenció ràpida.

Esborrat de marques vials existents mitjançant el sistema especificat per la Direcció
També inclou un increment de la senyalització a disposar sobre la normativa vigent si per

d’Obra.
-

condicionants del trànsit o de l'obra fos convenient a criteri de la Direcció d’Obra o a solꞏlicitud

Retirada i custodia en condicions adequades de conservació de senyalització vertical

d'INVICAT.

existent, així com las seva posterior restitució a la finalització de les obres.
-

-

Vigilància i manteniment de la tanca de delimitació de les obres.

retirada

immediatament després que cessi la seva necessitat de:

-

En cas de necessitat de tall total d'un vial per causa de les obres, s'inclou també en
aquesta activitat la senyalització i condicionament del corresponent itinerari alternatiu.

mateixes.
-

Tots els treballs i dispositius necessaris per a la implantació d'un sistema de trànsit

Execució de marques vials color taronja provisionals d'obra o pegat si escau de cinta
adhesiva provisional, incloses les operacions de neteja i qualsevol altra necessària per

El contractista es farà exclusiu responsable del correcte estat, disposició i manteniment de la

garantir la seva correcta adherència.

senyalització i de les responsabilitats que enfront de tercers poguessin derivar-se de
l’incompliment de l'anterior obligació.

Esborrat final de les marques vials provisionals d’obra mitjançant el sistema
especificat per la Direcció d’obra i total restitució de la senyalització horitzontal i
vertical definitiva a la totalitat de vials afectats per les obres segons normativa vigent.

-

Vigilància de les obres front al vandalisme, robatori, etc, fins a la seva posada en
servei en la data que indiqui l’Administració. És de la completa responsabilitat del
contractista la reparació de qualsevol defecte o dany produït a les obres durant la
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ACTIVITAT 02 - TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ

La gestió dels terrenys on situar els acopis, àrees d'instalꞏlacions auxiliars i
abocadors, així com la seva restauració final seguint les prescripcions del Pla de Medi
ambient aprovat per la Direcció d'Obra, una vegada finalitzades les obres, i el

Primerament, en aquesta activitat, i com a treballs previs, s’hi inclouen la totalitat dels

pagament dels corresponents cànons.

materials, treballs i obres necessàries per, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa,

-

deixar neta de vegetació, fonaments, qualsevol tipus de construccions i terrenys inestables la

El reconeixement de la superfície resultant després dels anteriors treballs, detecció
de possibles zones estovades, amb perill d'inundació o inestables.

superfície en què es van a desenvolupar les obres, així com el desmuntatge de barreres de

-

seguretat i senyals afectats per les mateixes, la demolició de paviments, cunetes, vorades,

Tots els accessos i camins de servei interiors i/o exteriors necessaris per a l'execució
de les obres.

baixants, drens, colꞏlectors,... en aquelles zones on sigui necessari.

-

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

Eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de la explanació.

Per altra banda, en aquesta activitat, i com a explanacions, s’hi inclouen la totalitat dels
materials, treballs i obres necessàries per a, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa,

-

El replanteig dels límits de la superfície ocupada per les obres projectades, inclòs

obrir la caixa i construir l'esplanada establerta en els plànols del Projecte, conformada per

l'establiment de la xarxa de bases auxiliars (tancada i compensada, si escau, amb

rebre les capes granulars i bituminoses que constitueixen el ferm, incloent les excavacions,

nivell geomètric), el seu afitament i delimitació física segons indicacions, materials i

terraplens (o pedraplens) i reblerts necessaris, fins i tot la capa de terra vegetal i hidrosembra

procediments especificats per la Direcció Facultativa.
-

final de talussos i superfícies a restaurar.

La demolició dels elements durs (edificacions, murs, sèquies i canals, colꞏlectors,
drens, embornals, embornals, vorades, baixants, paviments, i qualsevol tipus de

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

construcció...) existents dins dels límits d'ocupació, estiguin o no representats en els
plànols de projecte, i que no puguin quedar englobats en la massa de les noves
explanacions.
-

-

Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.

-

Excavació en desmunts i préstecs de terres, roques i materials intermedis, càrrega i

La demolició o retirada de cablejat o instalꞏlació de qualsevol tipus pertanyent a un

transport

determinat Servei Afectat (exemple: fonamentacions de torres, canalització, arquetes..)

-

ritme normal dels treballs.

(i

les

despeses

d'explotació

i

utilització

Sanejament del fons d'excavació, incloent la totalitat dels materials, treballs i obres
necessàries per realitzar, amb el gruix i longitud apropiada en cada cas, una excavació

La remoció de les espècies vegetals existents que no vagin a ser objecte de

addicional i posterior reblert amb tot-u artificial, blocs d’escullera o materials

trasplantament per a la seva reposició, procedint a l'arrencada, trossejat i transport fora

equivalents aprovat per la Direcció d’Obra, del fons d'excavació en aquelles zones on

dels límits d'obra, seguint les normes vigents en matèria d'aprofitaments forestals i de

l'esplanada no aconseguís les característiques previstes o poguessin donar-se

prevenció d'incendis.

problemes per humitats o flonjalls Així mateix, estan inclosos el reconeixement de la

L'extracció de la terra vegetal en les localitzacions i amb les profunditats

superfície resultant després dels anteriors treballs previs, la comprovació de qualitat i

determinades pel Projecte o especificació de la Direcció d'Obra, la seva càrrega i

geometria de les capes construïdes i de les seves superfícies finals i la conservació de

transport a acopi, el modelatge d'aquest i la conservació fins al temps de la seva

l'obra executada fins a la construcció de les capes de ferm superiors. Està igualment

posterior reutilització.
-

autoritzats

terraplens i/o pedraplens.

prèviament per la Obra desglossada corresponent sigui quin sigui el motiu però alteri el

-

abocadors

corresponents) proposats pel contractista i/o la Direcció d'Obra, o a lloc d'us, en

que resulti necessari executar per fer front als treballs i no hagi estat executat

-

a

inclosa, en cas necessari, l’estabilització amb calç o procediment similar segons criteri

Subministrament i colꞏlocació de geotèxtil en construcció de terraplens quan així ho

de la Direcció d’Obra.

indiquin els plànols corresponents, amb totes les operacions necessàries.

-

Selecció dels materials, garbellat i matxuqueix necessari per acomplir amb la
granulometria, càrrega, transport des de qualsevol distància, abocament, estesa,
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humectació, rasanteig i compactació de materials procedents de préstec o de la pròpia

-

excavació en formació de terraplens i/o pedraplens.
-

Esculleres

de

base

de

terraplè

amb

totes

millorada segons s'especifica en el present plec de condicions tècniques) o de préstec,
les

operacions

necessàries:

en el gruix indicat en plànols o prescrit per la direcció d’obra, sobre talussos i

subministrament i acopi temporal dels materials, excavació i execució de la

superfícies a restaurar, inclosos cavallons de terra per a la configuració de motes de

fonamentació de l'escullera (inclosos esgotaments del freàtic en cas necessari),

protecció acústica i/o visual.

retirada de la terra vegetal existent, subministrament i colꞏlocació del geotèxtil inclosos

-

vegada completada l'excavació del desmunt, s'ha de fer l'estesa per fases o graons

terres de la pròpia obra per a protecció del geotèxtil en cas necessari, acopi i

(alternant i compatibilitzant les tasques d'excavació del desmunt i d'estesa de la terra

colꞏlocació de l'escullera.

vegetal), sense que això suposi cap sobrecost en les obres ni impliqui el dret d'obrir
nous camins o accessos al desmunt, tret que la direcció d'obra ho consideri més
adequat per a l'execució correcta de les obres.

caixa per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant.
-

Els escalonats necessaris, segons indicació de Plànols, per la correcta preparació de

preventiva contra l'erosió, segons les directrius de la direcció d'obra.

Les obres provisionals de drenatge que, en tant no s'hagi realitzat el drenatge
-

definitiu, assegurin que les aigües no pertorbin la realització dels treballs.
-

Si es posposen les activitats d'hidrosembra i plantacions respecte de l'acabat del
desmunt i hi ha períodes de pluja per entremig, s'ha de dur a terme una hidrosembra

les capes de terraplè nou i cosit amb els terraplens existents.
-

En cas que l'altura del desmunt dificulti la tasca d'estesa de la terra vegetal una

solapaments i excessos per a ancoratge al terraplè o al terreny natural, estesa de

- Els sobreamples constructius que calguin, necessaris per executar les ampliacions de
-

Excavació, càrrega, transport, estesa i rasanteig de la terra vegetal aplegada (i

Preparació in situ de la terra vegetal: adobaments, birbes, tractaments fungicides o
antinematodes, etc.

Reblert per a impermeabilització de bermes en coronacions de terraplè i en peus de
-

desmunt, amb la corresponent compactació i refí.

Manteniment dels aplecs de terra vegetal, inclosa l'obra necessària per a l'execució

-

Fresat de ferms bituminosos.

correcta, així com per garantir-ne la durabilitat, com és el cas de les cunetes

-

Formació d'esplanada mitjançant el subministrament, estesa, compactació i refí de

perimetrals o basses de decantació.
-

capes de sòl seleccionat, sòl estabilitzat amb calç, segons plànols, tots dos amb

d'espècies arbòries i arbustives.

materials de préstec o de la pròpia obra.
-

-

-

Formació de cavallons de terra per formar pantalles acústiques i visuals, incloent-hi

les superfícies preparades mitjançant equips d'hidrosembra a pressió, en dues capes

plataforma.

com a mínim.

Esculleres de protecció de terraplè en zones inundables amb totes les operacions

-

Eliminació de tots els materials inservibles i restes d'obra dins de la zona afectada.

necessàries: subministrament i acopi temporal dels materials, excavació i execució de

-

Conformació de cunetes, si escau.

la fonamentació de l'escullera (inclosos esgotaments del freàtic en cas necessari),

-

Formació i manteniment dels camins d'accés als talls, inclòs el reg amb aigua per
evitar la formació de pols amb la freqüència necessària.

-

solapaments i excessos per a ancoratge al terraplè o al terreny natural, estesa de

-

Preparació de les mescles de llavors, adobs d'aigua i estabilitzants, i aplicació sobre

l'arrodoniment de les arestes i la formació de cunetes en els contactes amb la

retirada de la terra vegetal existent, subministrament i colꞏlocació del geotèxtil inclosos

-

Sega d'espècies invasores abans de la hidrosembra de talussos o de la plantació

Implantació de dispositius adequats de contenció i recollida de productes de

terres de la pròpia obra per a protecció del geotèxtil en cas necessari, acopi i

demolició per a protecció de vials en servei i zones adjacents, així com els

colꞏlocació de l'escullera, i estesa de terra vegetal.

procediments i protocols de buidat i retirada dels materials recollits.

Refí de talussos, tant en terraplè com en desmunt, ratllat de talussos en desmunt, en
la profunditat i separació entre línies indicades per la direcció d’obra, per estesa de

El Contractista tindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es

terra vegetal (en la projecció horitzontal), realitzat seguint les corbes de nivell.

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

Repàs manual de talussos en terraplè o desmunt al costat de baixants, coronacions
d'aletes i llindes i altres elements estructurals perquè, posteriorment, la terra vegetal

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de

quedi estesa a la cota prevista.

l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats
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ACTIVITAT 04 – DRENATGE LONGITUDINAL
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per, en

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Preparació de les superfícies d'assentament.

-

Subministrament, acopi, estesa, rasant, humectació, compactació i refí del tot-u.

-

Estudi de la mescla, fabricació, abocament, estesa, compactació, terminació, curat i

l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir les captacions, conduccions i

protecció superficial del sòl ciment.

evacuacions fins a lleres naturals de les aigües d’escorrentia superficial i d'infiltració, així com

-

els dispositius per accedir a la vigilància i reparació de les obres subterrànies que compleixen

Adquisició, transport a obra, preparació i aplicació del lligant per a regs de curat.
S'inclouran tots els mitjans i operacions necessaris per evitar l'abocament de lligant sobre

aquelles comeses.

paraments d'estructures, com pugui ser el cas de segellats provisionals de juntes o
embornals, etc.

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

-

Comprovació de qualitat i geometria de les capes construïdes i de les seves superfícies
finals.

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Elaboració dels plànols definitius de construcció, incloent les cotes i coordenades,

-

el seu cas, el ferm bituminós per a la correcta execució d'aquesta activitat.

així com pendents, que defineixin tots els elements a construir.
-

Obertura de rases i pous per a la colꞏlocació dels elements de drenatge

-

Subministrament i estesa de formigó en solera de tubs, arquetes i altres.

-

Preparació de la superfície resultant per assegurar la unió obra vella - obra nova.

-

Remat i acabament de les juntes d'unió

-

Subministrament de la totalitat d’elements i materials necessaris.

-

Construcció dels elements de drenatge projectats: colꞏlectors, satujos, caz, cunetes,

Els esglaonats necessaris entre les diferents capes del ferm granular i entre aquestes i, en

-

Els sobreamples constructius que calguin, necessaris per executar les ampliacions de
caixa per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant.

-

Conservació de l'obra executada fins a la construcció dels ferms bituminosos.

-

La part corresponent als sobreamples de calçada per a la instalꞏlació de pals SOS o altres
instalꞏlacions i equipaments a executar, si s’escau
ACTIVITAT 06 - FERMS BITUMINOSOS

vorades, baixants, connexions, arquetes de desguàs del caz a la xarxa existent, pous,
desguassos, emmacats, esculleres, etc.
-

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

Reblert del material filtre en drens i drens - colꞏlectors, i embolcall amb làmina

establir, en l'Obra Elemental en què es troba, les capes projectades de ferms asfàltics i els

geotèxtil.
-

Abocament i curat del formigó per a la embolcallada i per al revestiment en cunetes.

-

Emmacats i connexions.

-

Recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat (i les despeses d'explotació i

regs intermedis.
Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

utilització corresponents) de totes les restes de materials rebutjats.
ACTIVITAT 05.- FERMS GRANULARS

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Preparació de la superfície lliure dels ferms granulars.

-

Estudi de dosificació de les mescles i tram de prova en cas que la Direcció d'Obra ho
consideri necessari.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

-

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les capes granulars del ferm amb els

Tall amb disc de junta esglaonada longitudinal per sanejar la unió entre les capes de
ferm existents i les que s'aniran estenent en l'ampliació.

amples previstos al projecte.

-

Els sobreamples constructius que calguin, necessaris per executar les ampliacions
de caixa per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant.

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

-

Adquisició, transport a obra, preparació i aplicació del lligant per a regs de imprimació
sobre les capes granulars i d'adherència entre capes de MBC (inclosos els regs

PLEC DE CONDICIONS

24

PROJECTE CONSTRUCT MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.

d'adherència sobre el tall de la junta) i sobre lloses o taulers de formigó. S'inclouran

-

tots els mitjans i operacions necessaris per evitar l'abocament de lligant sobre

Recollida, càrrega i retirada d'envasos, restes de pintura i microesferes de vidre a
abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i utilització corresponents).

paraments d'estructures, com pugui ser el cas de segellats provisionals de juntes o
ACTIVITAT 08 - SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTECCIONS VIALS I TANCA DE

embornals, etc.
-

DELIMITACIÓ

Fabricació, transport, estesa i compactació de mescles bituminoses en calent per a
capes base, intermèdia, rodament i, en el seu cas, de regularització. L'estesa es
fraccionarà en un nombre de capes adequat al gruix total i als mitjans de posada en

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

obra, que podrà ser diferent de l'assenyalat en els Plànols del Projecte. Entre cada

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la senyalització vertical, defenses,

dues capes s'aplicarà un reg d'adherència que afectarà també a la junta longitudinal

abalisament i tanca de delimitació.

tallada. El fet de canviar el nombre de capes i/o els gruixos d'aquestes respecte a
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

l'assenyalat en el Projecte no suposa modificació de l'activitat.
-

Neteja de les capes d'aglomerat previ a l'estesa del reg d'adherència per a la capa
-

El desmuntatge de senyals i panells existents.

Sanejament i reparació del ferm previ a l'estesa de la capa següent sobre ferm

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

existent, en cas de presentar-se deformacions o altres defectes deguts al trànsit

-

Establiment de la senyalització i proteccions necessàries per a la posada en obra.

provisional d’obra.

-

Obertura de rases i pous per a fonamentacions de suports de senyals i panells, i

següent.
-

-

pòrtics de senyalització i pals de tanca.

Recollida, càrrega i evacuació a abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i
utilització corresponents) de les restes d'obra i materials rebutjats.

-

Comprovació de qualitat i geometria de les capes construïdes i de les seves

-

Aportació, colꞏlocació i formigonat dels suports i pals a dalt assenyalats.

-

Reblert de sobre excavacions, així com per sobre del nivell superior de la
fonamentació de suports, fins a cota de coronació de terres.

superfícies finals.
ACTIVITAT 07 - MARQUES VIALS

Aportació d'ancoratges de pòrtics, posicionat i aplomat, formigonat de fonaments,
formació de rasant de les seves coronacions i curat del formigó.

-

Subministrament, transport i colꞏlocació dels senyals i panells.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

-

Subministrament, transport a emplaçament i colꞏlocació de pòrtics i banderoles.

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la senyalització horitzontal

-

Subministrament, transport a emplaçament i colꞏlocació sobre pòrtics i banderoles

corresponent a les característiques geomètriques i funcionals de les calçades.

dels panells i cartells projectats.
-

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

Subministrament, colꞏlocació i tesat de la tanca de delimitació, inclosos els faldons i
trapes basculants necessaris per al correcte tancament en zones de cunetes i similars
amb tots els seus elements auxiliars (reves, grapes, passadors,…). A les zones en què

-

Replanteig de les alineacions límits de carrils i vorals i de les zones zebrejades.

sigui necessari perquè la part inferior de la tanca queda separada del terreny,

-

Replanteig de fletxes i rètols.

s'inclouran les grapes de fixació d'aquesta al terreny natural. Així mateix, per garantir

-

Premarcatge a cinta correguda.

el correcte tancament de l'autopista en tot moment, serà preceptiva la restitució del

-

Execució de les marques vials blanques, en les capes i qualitats indicats en plànols i

tancament en la seva posició definitiva prèvia a la retirada del tancament existent,

en aquest Plec en funció del tipus de vial que es tracti.

incloent si fos necessari l'execució d'un tancament provisional per assegurar la

-

Execució de pintura amb ressalts en línia blanca exterior i interior, quan s’escaigui.

limitació d'accessos a la calçada en servei sense sobre cost per a l'obra, així com la

-

Protecció de les mateixes durant l'assecat.

colꞏlocació de portes en els punts d'accés des de l'exterior a la zona d'obres (si
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-

aquesta té accés lliure a la calçada en servei) que hauran de romandre tancades fora

-

Excavació de pous en terra, roca o terreny intermedi.

dels horaris d'ús.

-

Preparació i colꞏlocació dels ancoratges roscats per bàculs i columnes.

-

Subministrament, abocament, compactació i curat del formigó.

-

Subministrament i colꞏlocació dels suports especials en obres de fàbrica.

-

Obertura de rases en terra, roca o material intermedi, neteja i preparació del seu

Desmuntatge i retirada dels mitjans de senyalització i proteccions emprats durant la
posada en obra.

-

Subministrament i colꞏlocació de les fites d'aresta, tant clavats com colꞏlocats sobre

fons.

barrera.
-

Subministrament i colꞏlocació de les fites de vèrtex o divergència, inclòs el reblert
amb graves.

-

Subministrament i colꞏlocació de sorra per llit dels cables de coure nu.

-

Subministrament i colꞏlocació de sorra en coberta de cables.

-

Subministrament i colꞏlocació de reflectors, tant sobre ferm com sobre barrera.

-

Subministrament i estesa de maons sobre la sorra.

-

Clava, soldadura o ancoratge a riostra de formigó de fonamentació, de pals de

-

Reblert compactat d'una primera tongada de vint centímetres de gruix mínim amb
terres de l'excavació.

subjecció de la barrera de seguretat metàlꞏlica biona
-

-

Subministrament i estesa de malla plàstica de senyalització.

-

Reblert compactat fins rasant amb terres de l'excavació.

Subministrament i colꞏlocació dels terminals de la tipologia, geometria i dimensions

-

Excavació de pous de posada a terra.

adequades segons normativa vigent, incloent l’excavació i reblert de formigó de

-

Subministrament i colꞏlocació de la placa de coure en el fons dels pous de presa de

Subministrament i colꞏlocació de perfils de barrera biona, cargols, alineació i
anivellació.

-

terra, envoltada de carbó vegetal i connectada a cable nu de coure.

fonamentació necessari.
-

La formació de perfil tipus New Jersey, inclosa la dosificació, subministrament,

-

Subministrament i colꞏlocació de tubs de PE o PVC, execució i segellat de juntes
entre peces contigües.

abocament, vibrat i curat del formigó, amb els terminals corresponents a cada tram,
fins i tot preparació del seient amb formigonat previ on sigui necessari. També estan

-

Subministrament i colꞏlocació de les peces d’ancoratge i separació per mantenir la
configuració del paquet de tubs.

incloses les interrupcions necessàries de la barrera de formigó amb les seves
respectives substitucions per trams metàlꞏlics en zones de pous de drenatge o altres

-

Subministrament, abocament, compactació i curat del formigó d’embolcallament.

elements.

-

Subministrament i colꞏlocació de fites de senyalització.

-

Subministrament, abocament, compactació i curat del formigó en solera de les

ACTIVITAT 09.- OBRA CIVIL ENLLUMENAT VIARI

arquetes, deixant forat de drenatge o tub de sortida al talús.
-

Construcció, muntatge i travat dels encofrats, i subministrament, abocament, vibrat i

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

curat del formigó en parets laterals; o subministrament de maons i morter, aparellat de

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les canalitzacions, arquetes i pous

les parets de les arquetes i arrebossat i estucat de les mateixes.

de posada a terra per on passar els cables d'enllumenat, així com la creació de les

-

fonamentacions que assegurin l'estabilitat dels bàculs i columnes d'ilꞏluminació davant les

Subministrament i colꞏlocació d’arquetes prefabricades, de les característiques i
materials prescrits per la Direcció d’Obra.

càrregues eòliques de les que seran objecte.

-

Subministrament, colꞏlocació i segellat de la tapa de registre i el seu marc, de les
característiques, materials i retolació prescrita per la Direcció d’Obra.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Replanteig dels emplaçaments de cada fonamentació.

-

Replanteig de les arquetes i de la traça de les canalitzacions.

-

Colꞏlocació de senyalització i proteccions d'obra, si fossin necessàries.

-

Desmuntatge i retirada d'encofrats.

-

Farciment compactat del buit residual.

-

Neteja, càrrega i transport a abocador (i les despeses d'explotació i utilització
corresponents) de materials sobrants o rebutjats.
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ACTIVITAT 11.- FONAMENTS.
ACTIVITAT 10.- OBRES DRENATGE TRANSVERSAL
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a

a construir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, els elements de suport i

construir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, els colꞏlectors projectats per a

transmissió de càrregues al terreny de les estructures.

l'evacuació transversal de les aigües de drenatge, incloent tant conduccions de secció circular
com a marcs quadrats o rectangulars de formigó armat.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Elaboració dels plànols definitius de construcció adaptant cada obra de drenatge al
perfil i geometria reals del terreny.

-

Desviaments provisionals de llits en cas de ser necessaris.

-

Excavació i obertura de rases en terra, roca o terreny intermedi, amb extracció dels
Comprovació i preparació dels fons d'excavació.

-

Subministrament i estesa de formigó de neteja.

-

Subministrament, estesa i vibrat de formigó en solera.

-

Subministrament, execució i segellat de juntes entre peces contigües, dels tubs i
Preparació de la superfície resultant per assegurar la unió obra vella - obra nova.

-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó per envolta.

-

Excavació, preparació de superfície d'assentament, encofrat, armat, formigonat,

-

Preparació de camins d'accés

-

Desviaments provisionals de llits, en cas de ser necessaris.

-

Demolicions necessàries d’elements durs preexistents.

-

Excavacions en rases i buidat d’explanacions, en terra, roca o material intermedi, per
necessàries i, si s'escau, el palplanxat de recintes.

-

Comprovació i preparació de la superfície de suport.

-

Subministrament i colꞏlocació del formigó per a la capa de neteja.

-

Perforació de trepants, subministrament d'armadures, neteja per bufat d'aire o aigua
dels forats executats, reblert amb resina epoxi, en el seu cas, en obres d’ampliació.

marcs prefabricats.
-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

crear els allotjaments dels fonaments, incloent els esgotaments i/o apuntalaments

productes, càrrega i transport a abocador, acopi intermedi o lloc d'us.
-

-

-

Construcció, muntatge, colꞏlocació i arriostrament de l'encofrat.

-

Subministrament i colꞏlocació de les armadures, i de les esperes per als alçats.

-

Preparació de les superfícies de formigó resultants de les demolicions. Aquesta
activitat inclou, sense que la relació tingui caràcter limitant, la neteja de la superfície
amb raig de sorra o aigua a pressió i el tractament amb resina epoxi, en el seu cas, en

desencofrat, curat, etc., de les aletes i broquets.
-

obres d’ampliació.

Construcció i perfilat de les superfícies dels talussos d’entrada i sortida d'acord amb
els respectius broquets i aletes, amb les seves proteccions i revestiments.

-

Construcció de les soleres, rugoses o llises, a l’entrada i sortida de l’obra de

-

Subministrament, abocament, compactació i curat del formigó.

-

Desmuntatge i retirada d'encofrats.

-

Execució de proteccions d'escullera, en el cas de ser necessàries per a la protecció

drenatge, així com la connexió amb les lleres existents.
-

contra l’erosió local.

Recollida, càrrega i evacuació a abocador autoritzat de tota la runa, restes de

-

materials i elements rebutjats.
-

Execució manual de les demolicions (amb martell pneumàtic i/o serra de disc de
diamant) quan la Direcció d'Obra ho consideri necessari per motius de seguretat i

Emmacats i esculleres.

compatibilitat del procés constructiu així com per la presència de serveis existents.
En el cas de fonamentacions profundes, per mitjà de pilots o pantalles, o per consolidació
del terreny mitjançant injeccions de conglomerants:
-

Presentació d'empreses especialitzades proposades per dur a terme aquests treballs.
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-

Establiment dels processos constructius i de seguiment a utilitzar.

de baix a dalt en cas necessari (contra la gravetat). També s'hi inclouen el

-

Preparació de les plataformes de treball, fins i tot camins d'accés i replanteig dels

subministrament i la colꞏlocació, si escau, dels maneguets d'extrusió, així com totes les

elements a executar.
-

operacions necessàries perquè s'executin correctament, segons plànols, si s’escau, en

Aportació dels equips de treball: perforació (o clava); preparació, hissat i descens

obres d’ampliació.

d'armadures; preparació, abocament i colꞏlocació de formigó, morter de protecció, o

-

barreja injectable.
-

Construcció, muntatge, colꞏlocació i travada dels encofrats, així com el seu
manteniment i neteja correctes.

Construcció dels elements projectats, inclosa la disposició i fixació prèvia de

-

canonades d'auscultació en el cas de pantalles o estaques. Injecció dels volums

Subministrament i colꞏlocació de matavius, goterons i escorrentius, reflectits o no
explícitament en plànols, segons indicacions de la direcció d’obra.

assenyalats en el cas de consolidacions.

-

Preparació prèvia de les superfícies de formigó en què s'hagi d'establir el contacte

-

Escapçat i sanejament de les parts superiors.

-

Comprovació de l'execució mitjançant assaigs sònics amb dispositiu emissor-receptor

-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó.

introduït en canonada d'auscultació prèviament disposada a l'interior de cada pilot o

-

Desmuntatge, recuperació i retirada de cintres i encofrats.

pantalla.

-

Neteja i segellament de forats per a diwidags de subjecció d'encofrats, així com de

-

Establiment de la superfície d'assentament.

-

Construcció dels enceps com si de fonaments superficials es tractés.

-

Retirada d'elements o materials sobrants o rebutjats, a abocadors autoritzats.

entre formigons.

restes de claus, filferros, enganxalls i altres en cares vistes.
-

Execució manual de demolicions (amb martell pneumàtic o serra de disc de diamant)
quan la direcció d'obra ho consideri necessari per motius de seguretat i compatibilitat
del procés constructiu amb el funcionament d’altres infraestructures existents.

ACTIVITAT 12.- ALÇATS DE PILES, ESTREPS, ALETES I MURS
ACTIVITAT 13.- TAULERS, LLOSES I VOLTES
En aquesta activitat s’hi inclouen tots els materials, treballs i obres necessaris per
construir, en l'espai de l'obra elemental on es trobi inclosa, els elements que suporten les

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

accions de les terres contingudes, de les càrregues de trànsit, de les provinents de les

a construir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les plataformes de

estructures que hi actuen, i les accions d’altres agents sobre la superestructura, i les

l'estructura sobre les quals circula el trànsit o es recolzen les explanacions.

transmeten als fonaments.
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

-

Bastides i estructures de treball o accés necessaris, així com la seva superfície de
suport, i tots els mitjans necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i Salut.

-

Bastimentada i estructures de treball o accés necessaris, així com la superfície de

-

subministrament i colꞏlocació dels suports de neoprè encercolat. En els casos

suport, d'acord amb el Pla de seguretat i salut.
-

Execució dels altiplans de suport, inclosa comprovació i anivellament, així com el
necessaris en base als criteris d'aquest plec s'inclou també l'armat, connectat al

Excavacions en sòls, roques o materials intermedis, en emplaçament i rases per

carregador, alçat o estrep, de l'altiplà de suport. El fet d'armar els altiplans de suport

establir els alçats.
-

Subministrament, abocament, vibrat i curació del formigó a la capa d'assentament.

per diferències en la seva alçada respecte al que assenyala el Projecte, no suposa

-

Elaboració i colꞏlocació de les armadures dels alçats, unint-les a les esperes que es

modificació de l'activitat.

deixin en els fonaments.
-

-

Fabricació i subministrament de bigues, plaques de voltes o qualsevols altres
elements

Perforació de trepants, subministrament d'armadures, neteja per bufat d'aire o aigua

prefabricats (inclosos tots els permisos necessaris per al seu transport), o

muntatge de cintres. Presentació per aprovació per part de la Direcció d’Obra dels

dels trepants que s'executin, farciment amb resina epoxi i colꞏlocació d'armadures per
a cosit de formigons, inclosos els mecanismes necessaris per injectar aquests trepants
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-

-

plànols de fabricació dels esmentats elements així com, al seu cas, proposta de

compatibilitat del procés constructiu amb el funcionament d’altres infraestructures

pretensat.

existents.

Fabricació, subministrament i colꞏlocació d'estructures metàlꞏliques (inclosos tots els

-

permisos necessaris per al seu transport i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la

afectats per l'activitat de colꞏlocació d’elements prefabricats, tots els permisos

seva colꞏlocació). Presentació dels plànols de taller per a la seva aprovació part de la

necessaris de les companyies i la implementació dels corresponents dispositius de

Direcció d’Obra.

protecció de les mateixes.

Fabricació, curat i colꞏlocació de plaques armades d'encofrat perdut. Segellat de les

-

Desenvolupament dels treballs en horari nocturn: quedaran inclosos tots els mitjans i
sobrecostos necessaris per realitzar els treballs abans esmentats en horari nocturn

juntes entre peces segons criteri i especificacions de la Direcció d'Obra.
-

En cas de presència de línies elèctriques o altres serveis aeris que puguin veure’s

quan això es requereixi a criteri de la direcció d’obra.

Anivellament del fons d'encofrat previ a l'autorització d'inici de ferrallat per garantir la
correcta geometria de la llosa i / o els gruixos mínims de tauler.

-

ACTIVITAT 16. ACABATS D'OBRES DE FÀBRICA.

Construcció, muntatge, colꞏlocació i fixació dels encofrats, inclosos els alleugeriments
en cas necessari.

-

-

Elaboració i colꞏlocació de les armadures. En el cas de taulers i lloses de formigó

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per

pretesat, juntament amb els tendons de pretesar s'inclouen tots els accessoris

dotar a l'estructura en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, de certs elements

necessaris per a aquestes operacions (dispositius d'ancoratge i entroncament de les

que, sense ser estàticament resistents, milloren el seu comportament general i redueixen

armadures actives, beines, tubs de purga, broquets d'injecció, separadors, trompetes ,

les necessitats de manteniment, o bé aporten protecció als usuaris, o estableixen la bondat

etc.).

o defectes del disseny i realització.

Perforació de trepants, subministrament d'armadures, neteja per bufat d'aire o aigua
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

dels forats executats, reblert amb resina epoxi i colꞏlocació d'armadures de cosit de
formigons, si s’escau, en obres d’ampliació.
-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en lloses, voltes i impostes.

-

Fabricació, subministrament i muntatge de voltes de formigó armat en embocaments

-

impermeabilització de la junta entre barreres prefabricades o voreres i tauler.

prefabricats de túnel (inclosos tots els permisos necessaris per al seu transport).

-

Reblerts filtrants i els seus drens evacuadors incloent, sense que la relació tingui

Presentació per aprovació per part de la Direcció d’Obra dels plànols de fabricació dels

caràcter limitant, la làmina geotèxtil necessària per evitar la contaminació amb el

esmentats elements. Execució de les fonamentacions, ancoratges, recolzaments, junts

temps del sistema de drenatge, la base de formigó de seient del dren, el tram exterior

de mòduls, segellats, apuntalaments i elements auxiliars necessaris per al complet

al reblert o trasdós per conduir les aigües de drenatge evitant l'erosió de l'estructura i

muntatge de les voltes.

els seus corresponents brocs.

-

Desmuntatge, recuperació i retirada de cintres i encofrats.

-

Neteja i segellat de forats per diwidags de subjecció d'encofrats, així com de restes

-

Dispositius d'estanqueïtat i moviment en les juntes: subministrament i colꞏlocació amb
tots els elements i mitjans necessaris.

de claus, filferros, enganxalls i altres en cares vistes.
-

Impermeabilitzacions de extradós d’alçats, voltes, llosses i taulers, incloent la

-

Baranes, ampits, barreres de seguretat i pretils: subministrament, anivellació i
colꞏlocació, així com pintat i acabats en cas necessari.

Totes les mesures de seguretat i protecció que sigui necessari implantar segons el
parer del Director d'Obra, al marge de la senyalització general de l'obra.

-

Embornals i baixants, incloses les operacions necessàries per deixar pas al tub de

-

Neteja, càrrega i transport a abocador autoritzat de les restes de materials rebutjats.

l'embornal (ja sigui amb negatiu en el formigonat o amb perforació de l'encofrat perdut

-

Disposició, a criteri de la Direcció d'Obra, del nombre de grues necessàries per a la

o altres elements prefabricats), la colꞏlocació d’aquest, el seu segellat dins de
l’esmentat forat, l'execució de la caixa d'embornal amb marc i reixeta correctament

colꞏlocació de bigues prefabricades, encavallades metàlꞏliques, etc.
-

enrasats.

Execució manual de demolicions (amb martell pneumàtic i/o serra de disc de
diamant) quan la Direcció d'Obra ho consideri necessari per motius de seguretat i

-

Proves de càrrega.
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ACTIVITAT19. MURS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT

-

Canalitzacions embegudes per a pas de cables i/o canonades.

-

Segellat de juntes en general.

-

Impermeabilització superficial (revestiments protectors ).

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a

-

Impermeabilització de voreres

l’execució, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, de mur de peces prefabricades

-

Juntes de doble tall i segellat.

de formigó (AirClean de Breinco) amb óxid de titani com element fotocatalític per reduir els

-

Juntes de dilatació, de la tipologia i característiques tècniques especificades per la

òxids de nitrogen i els hidrocarburs orgànics del aire, i reduir el grau de polꞏlució.

Direcció d’Obra, estiguin o no reflectides de forma explícita en plànols.
-

Execució d’emmacats i esculleres.

-

Execució de proteccions catòdiques, en el seu cas.

-

Totes les mesures de seguretat i protecció que sigui necessari implantar segons el

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

parer del Director d'Obra, al marge de la senyalització general de l'obra.
ACTIVITAT 18. PAVIMENTS VARIS

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Excavació de les rases de la fonamentació del mur.

-

Subministrament, abocament i anivellament del formigó de neteja.

-

Subministrament i colꞏlocació del armat indicat en els plànols de la sabata del mur.

-

Subministrament, abocament, anivellament, vibrat i curat del formigó per la sabata

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a

correguda del mur.

l’execució, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, de paviments de diversa

-

Subministrament i colꞏlocació de peces prefabricades de formigó (AirClean de

tipologia, com poden ser els executats a base de llambordins, panot, formigó, etc. així com

Breinco) amb óxid de titani i un 20% mínim d’àrid reciclat en la seva fabricació. Les

els seus elements complementaris necessaris (encintats, vorades, ...).

peces seran CLASE 2 segons la UNE 127197-1:2013.
-

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

El mur s’aixecarà en tongades de 24 cm amb material de qualitat mínima adecuada
segons el PG3 (material de la pròpia obra) que es compactarà al 95% del Proctor on
es colꞏlocaran les geomalles de reforç amb les dimensions indicades en els càlculs.

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Preparació de la superfície d’assentament dels ferms.

-

Subministrament, abocament i anivellament del formigó de neteja i base de

-

Recollida, càrrega i evacuació a abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i
utilització corresponents) de les restes d'obra i materials rebutjats.

-

Comprovació de qualitat i geometria

paviments.
-

ACTIVITAT 20. MOVIMENT DE TERRES EN TÚNEL

Subministrament, transport i colꞏlocació de les peces prefabricades que configuren
els paviments.

-

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a,

Presentació per aprovació per part de la Direcció d’Obra dels plànols d’especejament

en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, l’excavació, transport a l’exterior i abocament

dels esmentats elements.
-

del material procedent de l’excavació de l’interior del túnel i dels seus embrocaments.

Subministrament, abocament, anivellament, vibrat i curat del formigó per a
paviments.. Aplicació del tractament necessari per a dotar-lo de la textura superficial

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

adequada.
-

Execució de juntes segons criteri i especificacions de la Direcció d'Obra.

-

Recollida, càrrega i evacuació a abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i
utilització corresponents) de les restes d'obra i materials rebutjats.

-

-

Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.

-

Redacció del Projecte de voladures, complint en tot l’establert per la normativa
vigent, i incloent un estudi de vibracions amb les possibles afectacions derivades,

Comprovació de qualitat i geometria de les superfícies finals pavimentades.
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signat per un tècnic qualificat competent, per a aprovació pel Director d’Obra
Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

prèviament a l’inici dels treballs.
-

Excavació en desmunts dels embrocaments de terres, roques i materials intermedis,

-

Excavació de l’interior del túnel mitjançant algun dels següents procediments:

-

superfície de suport, i tots els mitjans necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i

fregadora, martell hidràulic o d’altres medis mecànics, perforació i voladura.
-

Salut.

Càrrega dels materials d’excavació i el seu transport a abocador autoritzat proposat
pel contractista i/o la Direcció d'Obra, a lloc d'us en terraplens i/o pedraplens, o acopi

-

mitjans auxiliars necessaris per a la seva colꞏlocació). Presentació dels plànols de

Execució coordinada d’aquestes operacions, en les seves diverses fases (avanç i

taller per a la seva aprovació part de la Direcció d’Obra.

destrossa), amb les corresponents a les dels sosteniments a aplicar.
-

Disposició de les instalꞏlacions, materials i medis previstos per a poder aplicar amb

-

seguretat del personal i la conservació de l’excavació.
Les obres provisionals de drenatge que, en tant no s'hagi realitzat el drenatge
definitiu, assegurin que les aigües no pertorbin la realització dels treballs.
-

Construcció, muntatge, colꞏlocació i fixació dels encofrats, inclosos els alleugeriments
en cas necessari.

rapidesa el sosteniment previst i les mesures extraordinàries previsibles que exigeixi la
-

Fabricació, subministrament i colꞏlocació de perfils i estructures metàlꞏliques de
sosteniment (inclosos tots els permisos necessaris per al seu transport i tots els

intermedi per a la seva posterior utilització.
-

Bastides, estructures i vehicles de treball o accés necessaris, així com la seva

-

Subministrament, perforació i colꞏlocació de bulons d’ancoratge.

-

Subministrament i colꞏlocació d'armadures.

-

Subministrament i aplicació de formigó projectat, inclosos elements complementaris
com fibres, etc.

Refí de talussos de desmunt, ratllat en la profunditat i separació entre línies indicades
per la direcció d’obra, per estesa de terra vegetal (en la projecció horitzontal), realitzat

-

Desmuntatge, recuperació i retirada de cintres i encofrats.

seguint les corbes de nivell, en els gruixos i formes geomètriques indicats en els

-

Totes les mesures de seguretat i protecció que sigui necessari implantar segons el
parer del Director d'Obra, al marge de la senyalització general de l'obra.

plànols.
-

Conformació de cunetes, si escau.

-

Neteja, càrrega i transport a abocador autoritzat de les restes de materials rebutjats.

-

Formació i manteniment dels camins d'accés als talls, inclòs el reg amb aigua per

-

El Contractista tindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc.,
per l’aportació de materials a abocadors controlats. El Contractista resta obligat a

evitar la formació de pols amb la freqüència necessària.
-

portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin

Implantació de dispositius adequats de contenció i recollida de productes de

susceptibles de ser reciclats.

demolició per a protecció de vials en servei i zones adjacents, així com els
procediments i protocols de buidat i retirada dels materials recollits.
-

El Contractista tindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc.,
per l’aportació de materials a abocadors controlats. El Contractista resta obligat a
portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin
susceptibles de ser reciclats.

-

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització,
seran a càrrec del Contractista.
ACTIVITAT 21. SOSTENIMENT TÚNEL

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a,
en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, dotar a la superfície interior del túnel excavat
dels elements de reforç i revestiment que assegurin la seva estabilitat.
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ACTIVITAT 22. EMBROCAMENTS TÚNEL

ACTIVITAT 23. IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE TÚNEL

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a,

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per, en

en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, dotar als embrocaments del túnel dels

l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir les captacions, conduccions i

elements de reforç i revestiment que assegurin la seva estabilitat.

evacuacions fins a lleres naturals de les aigües d'infiltració i escorrentia, així com els
dispositius (pericons, cambres) per accedir a la vigilància i manteniment de les conduccions

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:
-

subterrànies que compleixen aquelles comeses.

Bastides, estructures i vehicles de treball o accés necessaris, així com la seva

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

superfície de suport, i tots els mitjans necessaris per complir amb el Pla de Seguretat i
Salut.
-

Fabricació, subministrament i colꞏlocació de perfils i estructures metàlꞏliques de

-

Replanteig i materialització de referències topogràfiques.

-

Elaboració dels plànols definitius de construcció, incloent les cotes i coordenades,

sosteniment (inclosos tots els permisos necessaris per al seu transport i tots els

-

així com pendents, que defineixin tots els elements a construir.

mitjans auxiliars necessaris per a la seva colꞏlocació). Presentació dels plànols de

-

Obertura de rases i pous per a la colꞏlocació dels elements de drenatge

taller per a la seva aprovació part de la Direcció d’Obra.

-

Subministrament i estesa de formigó en solera de tubs, arquetes i altres.

-

Preparació de la superfície resultant per assegurar la unió entre elements.

-

Subministrament i colꞏlocació, en el seu cas, de les malles, geotèxtils i làmines

Construcció, muntatge, colꞏlocació i fixació dels encofrats, inclosos els alleugeriments
en cas necessari.

-

Subministrament, perforació i colꞏlocació de bulons d’ancoratge, micropilots i bigues

impermeabilitzants definides en plànols i plecs, o be indicades per la Direcció d’Obra.

de lligat.

-

Remat de les juntes d'unió

-

Subministrament i colꞏlocació d'armadures.

-

Subministrament de la totalitat d’elements i materials necessaris.

-

Subministrament i aplicació de formigó projectat, inclosos elements complementaris

-

Construcció dels elements de drenatge projectats: colꞏlectors, cunetes, connexions,

com fibres, etc.
-

Desmuntatge, recuperació i retirada de cintres i encofrats.

-

Subministrament, excavació i colꞏlocació de tubs dren.

-

Totes les mesures de seguretat i protecció que sigui necessari implantar segons el

arquetes de desguàs, pous, desguassos, etc.
-

geotèxtil.

parer del Director d'Obra, al marge de la senyalització general de l'obra.
-

Neteja, càrrega i transport a abocador autoritzat de les restes de materials rebutjats.

-

El Contractista tindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc.,

Reblert del material filtre en drens i drens-colꞏlectors, i embolcall amb làmina

-

Abocament i curat del formigó per a la embolcallada i per al revestiment en cunetes.

-

Recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat (i les despeses d'explotació i
utilització corresponents) de totes les restes de materials rebutjats.
ACTIVITAT 24. ACABATS TÚNEL

que es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors
controlats. El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per

materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

dotar l'Obra Elemental túnel
on es trobi inclosa, de certs elements que milloren el seu comportament general, permeten
el seu control i seguiment, o bé aporten protecció als usuaris, o milloren la seva estètica,
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

PLEC DE CONDICIONS

32

PROJECTE CONSTRUCT MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.

-

ACTIVITAT 30.- INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES D’ENLLUMENAT VIARI

Subministrament i colꞏlocació de panells vitrificats tipus ‘Heavy Gauge’ o similar,

EXTERIOR

aprovat per la Direcció d’Obra, amb tots els elements estructurals, perfilaria i elements
auxiliars de fixació necessaris.
-

-

Subministrament i instalꞏlació de bulons de convergència colꞏlocats al parament

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per

interior del sosteniment del túnel, inclosa la seva perforació amb trepant, resina i altres

subministrar i aparellar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, els armaris amb

elements auxiliars.

els dispositius de protecció (fusibles, disjuntors magnetotèrmics i de corrent de defecte,...),
maniobra (interruptors i commutadors,...), mesura (transformadors d'intensitat, voltímetres,

Prismes per a seguiment topogràfic amb teodolit, d’elevat contrast i suport en ‘L’

amperímetres,...) i per la correcció del cos , el seu emplaçament, subjecció i connexions

orientable.

així com el subministrament, estesa i connexió de tot el cablejat (excepte cable nu de
ACTIVITAT 29 . EQUIPS D'ENLLUMENAT VIARI EXTERIOR

posada a terra) necessari per a la distribució des del punt d’escomesa cap a altres quadres
o cap als punts de llum, fins i tot l'arribada fins a les lluminàries.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a,
en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, subministrar i colꞏlocar les columnes i

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

bàculs suports de les lluminàries amb els dispositius de protecció i els cables derivats per a
alimentació en el seu interior, les lluminàries, equipades amb els dispositius d'encebament

-

Replanteig dels emplaçaments de quadres, les seves entrades i sortides.

i encesa (reactàncies i condensadors), i amb els llums, les proves i mesuraments

-

Adquisició d'armaris, regletes, borns i materials diversos.

fotomètriques per comprovar els nivells de llum aconseguits.

-

Projecte de detall de cada armari, preparant nou esquema unifilar constructiu.

-

Replanteig dels circuits dins de cada armari.

-

Muntatge en taller de l'aparell, croquis i identificació de circuits sobre la tapa del

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

quadre.
-

Adquisició de bàculs i columnes i trasllat a taller per al seu cablejat i aparellatge .

-

Transport a obra dels quadres ja aparellats.

-

Adquisició de lluminàries, làmpades i aparellatge elèctric i mecànic divers

-

Colꞏlocació i fixació físiques.

-

Muntatge en taller de llums i l'aparellatge dins de les lluminàries .

-

Connexió elèctrica d'entrades i sortides, amb terminals BT de transformadors i grups

-

Muntatge en taller o in situ de les lluminàries equipades sobre els seus suports .

-

Trasllat a obra, colꞏlocació en els ancoratges i suports preparats, cargolat d'aquests, i

electrògens, amb altres quadres i amb línies.

connexió dels cables d'alimentació i posada a terra.

-

Revisió de tensions entre borns.

-

Revisió i legalització de les instalꞏlacions per organisme oficial homologat, incloent

-

Subministrament, estesa i connexió de cablejat elèctric.

-

Orientació de la lluminària colꞏlocada.

-

Proves de funcionament.

-

Posada en funcionament i proves de comprovació

-

Subministrament i estesa de cables conductors elèctrics, en rasa o canalització.

-

Colꞏlocació i retirada de la senyalització i proteccions d'obra que s'hagin emprat.

-

Borns i brancs de connexió als elements metàlꞏlics.

-

Replanteig dels punts de mesura sobre el paviment .

-

Unions d'aquests brancs al cable general.

-

Realització de proves fotomètriques.

-

Lliurament dels protocols resultants de les proves.

-

Revisió de les instalꞏlacions per organisme oficial homologat.

-

Legalització de les instalꞏlacions d'enllumenat.

tots el tràmits i pagaments necessaris.
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ACTIVITATS 31.- CANALITZACIONS (OBRA CIVIL)

-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en solera de les cambres,
deixant els corresponents forats de drenatge.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per

-

Elaboració i colꞏlocació de les armadures dels murs laterals.

construir els allotjaments per a conductors elèctrics i de comunicacions, i les arquetes que

-

Construcció, muntatge i travat dels encofrats.

permetin l'estesa d'aquells, la seva vigilància, conservació, manteniment i reparació.

-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en murs laterals.

-

Elaboració i colꞏlocació de les armadures de les lloses superiors i dels pous.

-

Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en lloses i pous.

-

Subministrament i colꞏlocació de cons i tapes de fosa, de la qualitat i retolacions

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

definides per la Direcció d’Obra.

Localització, abalisament i cales preliminars necessàries per tal d’assolir l’adequat
coneixement de la traça dels diferents servei que es poden veure afectats per les

-

Desmuntatge i retirada d'encofrats.

obres, fins i tot en presencia d’altres serveis propers, de manera manual si s’escau i

-

Reblert compactat del buit residual.

amb les proteccions necessàries dels serveis propers per tal no en resultin afectats.

-

Subministrament i colꞏlocació d’arquetes de registre prefabricades, inclosa

-

Replanteig de les arquetes i de la traça de les canalitzacions.

l’excavació, colꞏlocació de marc i tapa, rebliment i piconatge amb material de la pròpia

-

Senyalització de les obres necessària per dur a terme els treballs, segons normativa

excavació.

vigent, ja sigui en vials o voreres, sota el vistiplau de la direcció de les obres.
-

Enderroc complert i retirada de les canalitzacions i cablejats existents que hagin de
ser restituïts i evacuació de materials de desfeta i sobrants a abocador autoritzat.

-

Enderroc dels paviments o afermats necessaris per dur a terme les rases o
fonaments per la reposició.

-

-

Restitució idèntica de les condicions de pavimentació de la superfície.

-

Obra civil necessària per la posada a terra de les futures instalꞏlacions.

-

Proves de mandrinat i pressió, i disposició de taps a les canalitzacions.

-

Neteja, càrrega i transport a abocador de materials sobrants o rebutjats.

-

La demolició o retirada de cablejat o instalꞏlació de qualsevol element que pertanyi a
un determinat Servei Afectat (exemple: fonamentacions de torres, canalització,

Excavació de terres, roques o materials intermedis, per a obertura de rases i

arquetes..) que resulti necessari executar per fer front als treballs i no hagi estat

emplaçament d'arquetes.
-

Preparació del fons de la rasa.

executat prèviament per la Obra desglossada corresponent sigui quin sigui el motiu

-

Perforació horitzontal del terreny, on procedeixi, per al desplegament de la nova

però alteri el ritme normal dels treballs.

canalització, inclosos tots els treballs previs de moviment de terres i subministrament
ACTIVITAT 35. EQUIPAMENTS ITS

de maquinària i canalitzacions necessàries.
-

Subministrament i colꞏlocació de nous conductes en cas que aquests no estiguin
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

considerats dins l’obra mecànica pel projecte o la Direcció d’Obra.
-

instalꞏlar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, els equipaments ITS corresponents

Subministrament, colꞏlocació i segellat de juntes entre peces contigües dels tubs de

als sistemes de mesura i aforament de trànsit, sistemes externs als túnels per a la gestió del

de PE o PVC.
-

trànsit i sistemes relatius a la gestió i control d'elements relacionats amb la seguretat a l'interior

Subministrament i colꞏlocació de les peces d'ancoratge i separació per mantenir la

dels túnels.

configuració del paquet de tubs.
-

Estudi de dosificació, subministrament, abocament, vibrat i curat de formigó
Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

d’embolicada.
-

Reblert de rases amb els materials i condicions especificades a plànols i en aquest
CCTV

Plec, amb subministrament i disposició de bandes avisadores i fil de detecció, si
s’escau.
-

Subministrament i colꞏlocació de fites de senyalització.
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Subministrament e instalꞏlació de càmera exterior mòbil

-

Subministrament e instalꞏlació de suport metàlꞏlic de 18 metres
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-

Subministrament e instalꞏlació de càmera IP amb DAI integrat

-

Subministrament e instalꞏlació d’extintor CO2 de 5kg.

-

Assistència tècnica en l’ajust i posta en marxa del sistema DAI

-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6 kg.

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en hastial o columna

-

Adaptació de sortida aire del radiador del grup electrogen.

-

Subministrament e instalꞏlació de videogravador digital

-

Legalització del grup electrogen

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable

-

Dipòsit de gasoil de doble paret

-

Elements d’interconexionat de gasoil

-

Sonda nivell gasoil dipòsit extern

Senyalització variable
-

Subministrament e instalꞏlació pòrtic no visitable de 28 m de llum.

-

Subministrament e instalꞏlació semàfors LED.

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable de túnel

-

Subministrament e instalꞏlació de senyal aspa-fletxa

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

Subministrament e instalꞏlació de banderola visitable en forma “T”.

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la instalꞏlació completa

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior de tronc

d’enllumenat

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior d’accés.

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en fonamentació de panell.

ACTIVITAT 36. EQUIPS I INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT EN TÚNEL

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Subministrament i instalꞏlació de projector NEOS 2 LED 32 compatible amb regulació
DALI.

Pals SOS
-

Subministrament e instalꞏlació de Pal SOS IP mestre per exterior

-

Subministrament e instalꞏlació de projector AF4 HPS-T 400W

-

Subministrament e instalꞏlació de Pal SOS IP esclau per exterior

-

Subministrament e instalꞏlació de lluminària evacuació autònoma MY-2

-

Estesa i connexionat de cable de 6 parells de coure

-

Subministrament e instalꞏlació luminancimetre

-

Software de centraleta pals SOS

-

Subministrament e instalꞏlació de columna troncocònica de 12 metres

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1-K
(AS) de diferents seccions

ERU
-

-

Subministrament e instalꞏlació de ERU de Túnel

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació SZ1-K
(AS+) de diferents seccions

-

ETD
-

Subministrament e instalꞏlació de ETD per exterior.

-

Construcció d’espira electromecànica

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
SZ1F3Z1-K (AS+) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat de PVC lliure d’halògens amb
placa de muntatge de fins 540x540x180 mm

-

GRUP ELECTROGEN
-

placa de muntatge de fins 278x208x107 mm

Subministrament, colꞏlocació i connexionat de Grup Electrogen de 55 kVA amb
-

quadre de control i maniobra del GE en bancada model EMM-55 d’Electramolins.
-

Subministrament, colꞏlocació i connexionat de Grup Electrogen de 200kVA amb

-

quadre de control i maniobra del GE en bancada model EMJ-200 d’Electramolins.

-

Subministrament e instalꞏlació d’edifici prefabricat tipus PFU-5.

-

Subministrament e instalꞏlació de Quadre de Commutació Xarxa/GE

Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat resistent al foc WKE 54 amb
Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat de PVC lliure d’halògens
equipada amb borns i fusibles de fins 200x300 mm
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ACTIVITAT 37. INSTALꞏLACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

-

Subministrament e instalꞏlació de tub rígid de plàstic sense halògens de 16 mm
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la instalꞏlació elèctrica de Baixa

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1-K
(AS) de diferents seccions

Tensió.

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1
Fz1-K (AS) de diferents seccions

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
ACTIVITAT 40. ALTRES INSTALꞏLACIONS TÚNEL
-

Subministrament, colꞏlocació i connexionat de sistema d’alimentació ininterrompuda
de 15kVA i 30 minuts d’autonomia model MASTERYS de Socomec.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

Subministrament e instalꞏlació de bateria de condensadors trifàsica de 7,5kVAr

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions relacionades tot

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació

seguit.

-

RZ1-K (AS) de diferents seccions.

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació

-

SZ1-K (AS+) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

Fz1-K (AS) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació d’edifici prefabricat tipus PFU-7.

-

Subministrament e instalꞏlació de sistema detecció d’incendis model NFS2 de
NOTIFIER

ACTIVITAT 38. INSTALꞏLACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS EN TÚNEL
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

Subministrament e instalꞏlació de detector volumètric en sala d’energia

-

Subministrament e instalꞏlació de contacte magnètic porta de sala d’energia

-

Subministrament e instalꞏlació d’aire condicionat model DAIKIN TX35K de 3,5kW de

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la instalꞏlació d’extinció d’incendis.

fred amb autoarrencada.
-

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6 kg.

-

Cablejat senyal porta oberta

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable de coure de
50 mm2.

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera interior mòbil model AXIS mini domo
M5014-V.

ACTIVITAT 39. INSTALꞏLACIONS D’EVACUACIÓ EN TÚNEL

Subministrament e instalꞏlació de caixa metàlꞏlica per a muntar en paret amb dos
bases d’endolls.

-

Subministrament e instalꞏlació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

Subministrament i muntatge de la canaleta d’acer galvanitzat de 400x60 mm

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions d’evacuació.

-

Subministrament e instalꞏlació d’extintor CO2 de 5kg.

-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6 kg.

-

Subministrament e instalꞏlació de tub rígid de plàstic sense halògens de 16 mm

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Subministrament i colꞏlocació de cartell senyalització fotoluminiscent de recorregut

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama.

d’evacuació amb el metratge a la sortida d’emergència més propera.
-

Subministrament i colꞏlocació d’hublot fotoluminscent bidireccional de dues cares
reflectoritzades.
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ACTIVITAT 41. ITS-DORSAL

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o safata
de cable de fibra òptica monomode G652D de 16 fibres òptiques antirrosegadors
armat amb acer corrugat tipus Telnet PESP o similar.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a
executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, l’estesa de Fibra Dorsal.

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o safata
de cable de fibra òptica monomode G652D de 8 fibres òptiques antirrosegadors armat
amb acer corrugat tipus Telnet PESP o similar.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o safata
de cable de fibra òptica monomode G652D de 16 fibres òptiques antirrosegadors

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o safata

armat amb acer corrugat tipus Telnet TEST o similar.

de cable de fibra òptica monomode G652D de 32 fibres òptiques antirrosegadors
armat amb acer corrugat tipus Telnet PESP o similar.

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o safata

-

Subministrament i instalꞏlació de repartidor òptic modular (ROM) de 6 mòduls.

de cable de fibra òptica monomode G652D de 8 fibres òptiques antirrosegadors armat

-

Subministrament i instalꞏlació de plafó repartidor per 32 fibres òptiques en armari rack

amb acer corrugat tipus Telnet TEST o similar.

de 19” tipus Ericsson o similar.
-

-

fiberopt otb-200 o similar.

Subministrament i instalꞏlació de caixa d’empiulament estanca reutilitzable per a fibra
òptica tipus mondragon 0604-103602 o similar.

-

-

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de tirantet monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de pig-tail monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

-

Realització d’empiulament de 5 a 8 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en
arqueta o sala comunicacions.

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de tirantet monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

-

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de pig-tail monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

Realització d’empiulament de 97 a 144 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent
en arqueta o sala comunicacions.

-

Realització d’empiulament fins a 4 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en
arqueta o sala comunicacions.

Realització d’empiulament de 17 a 32 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en
arqueta o sala comunicacions.

-

Subministrament i instalꞏlació de caixa d’empiulament estanca reutilitzable per a fibra
òptica tipus electroson caue 64 o similar.

Realització d’empiulament de 9 a 16 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en
arqueta o sala comunicacions.

-

Subministrament i instalꞏlació de repartidor terminal mural de fibra òptica tipus

-

Realització de sagnat a cable de fins a 128 fibres òptiques i qualsevol tipus de
coberta amb servei existent.

Mesures de fibra òptica, en repartidor, de 25 a 48 connectors. Realització de mesura
de reflectometria.

-

Mesures de fibra òptica, en repartidor, de 1 a 8 connectors. Realització de mesura de
reflectometria en sle dos sentits i de potencia en 2a i 3a finestra de tot l’enllaç.

ACTIVITAT 42. ITS-COMUNICACIONS

-

Subministrament e instalꞏlació de conversor de medi 10/100Base-Tx a 100Base-Fx
fins una longitud de 20km tipus eusso UCT6120-SC.S20

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a

-

executar, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions de

Subministrament e instalꞏlació de conversor de medi 10/100Base-Tx a E/S Digitals
tipus iologic E1212 o similar.

comunicacions.

-

Subministrament e instalꞏlació de switch nivell 2 cisco catalyst WS-C2960+8TL o
similar.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

-

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module) Fast
Ethernet per a fibra òptica monomode tipus Cisco 100BSE-LX10 o similar.
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-

Subministrament e instalꞏlació de switch nivell 2 cisco catalyst ME2600X-44FA-A o

-

similar.
-

del període de garantia, incloent: tractaments fitosanitaris, regs de manteniment, en el

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module) Fast

nombre i distribució especificats per la direcció d’obra, segues de la hidrosembra,

Ethernet per a cable de coure cat.5 tipus Cisco 100BSE-T o similar.
-

esporgues, neteges, adobs, etcètera, tot segons criteris de la Direcció d’Obra.

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module) Fast

-

Ethernet per a fibra òptica monomode tipus Cisco 100BASE-LX/LH o similar.
-

Manteniment integral de les superfícies d'hidrosembra i plantacions durant la totalitat

En l’execució de les plantacions s’acomplirà amb allò establert al Decret 130/1999 de
12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module)

àrees d’influència de carreteres.

Gigabite ethernet per a fibra òptica monomode tipus Cisco 100BASE-EX o similar.
-

Configuració i posada en servei de tota la xarxa de comunicacions

-

Subministrament e instalꞏlació de font alimentació de 12-24VCC de sortida i 5A.

ACTIVITAT 50. MESURES DE PROTECCIÓ HIDROLÒGICA
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessaris per

ACTIVITAT 43. ITS-ADAPTACIÓ SISTEMA SCADA

executar, en l'espai de l'obra elemental en què estigui inclosa, les mesures de protecció
hidrològica projectades.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per a
executar l’adaptació del pla i seqüència al sistema SCADA del Centre de Control de Granollers

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

ACTIVITAT 45.- REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES

-

Replantejament i materialització de referències topogràfiques.

-

Moviment de terres i adequació de superfície, incloent refinat manual, i

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessaris per

impermeabilització de basses de decantació, i obres d’entrada i desguàs d’aigües.

implantar, en l'espai de l'obra elemental en què estigui inclosa, les plantacions vegetals i

-

Neteja, recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat de materials sobrants.

xarxes de reg projectades.

-

Subministrament i instalꞏlació d’equips mesuradors i correctors de pH d’aigües
residuals.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:
ACTIVITAT 52. PANTALLES ACÚSTIQUES
-

Replantejament i materialització de referències topogràfiques.

-

Transplantament d’arbres procedents de les zones afectades per l’execució de les

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a

obres, segons selecció realitzada per la Direcció d’Obra, a vivers d’obra. Manteniment

resoldre els problemes derivats del nivell de soroll del trànsit de l’autopista. La solució

dels mateixos en les condicions adequades per a la seva posterior plantació al lloc

adoptada en el present projecto consisteix en motes realitzades amb material procedent de

definitiu, tot segons les estipulacions dictades per la Direcció d’obra.

la pròpia obra i/o en pantalles de formigó fonoabsorbent o metacrilat. La seva localització

-

serà la indicada en plànols.

Plantació arbustiva i arbòria en les densitats especificades en plànols, o les
establertes per la direcció d’obra. Encara que es defineixi una densitat mitjana, les

S’inclou, la formació de les motes amb terraplè de la pròpia obra, els recobriments de terra

plantacions arbustives s'han de dur a terme formant agrupacions de com a mínim 5-10

vegetal, les sembres i plantacions, així como la fabricació, subministrament i colꞏlocació de

unitats, o les establertes per la direcció d’obra.

les esmentades pantalles de protecció acústica.

-

Instalꞏlacions de reg, incloses escomeses d'aigua i electricitat necessàries.

-

Neteja, recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat de tests, restes de motes,

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

terra vegetal, adobs, rebuig o sobrants.
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-

Fabricació, subministrament i colꞏlocació de pantalles de protecció acústica, inclosa

-

Localització, abalisament i cales preliminars necessàries per tal d’assolir l’adequat

l’excavació i execució de la fonamentació, riostres de formigó fins el nivell de rasant,

coneixement de la traça dels diferents servei que es poden veure afectats per les obres,

subministrament i colꞏlocació de suports i panels, colꞏlocació de juntes i resta

fins i tot en presencia d’altres serveis propers, de manera manual si s’escau i amb les

d’operacions per a deixar completament acabada aquesta activitat.

proteccions necessàries dels serveis propers per tal no en resultin afectats.

ACTIVITAT 54. MESURES DE PROTECCIÓ DE LA FAUNA

-

Replanteig de la nova traça, en els trams on s’hagi de canviar l’emplaçament.

-

Senyalització de les obres necessària per dur a terme els treballs, segons normativa
vigent, ja sigui en vials o voreres, sota el vistiplau de la direcció de les obres.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessaris per

-

executar, en l'espai de l'obra elemental en què estigui inclosa, les mesures de protecció de la

Enderroc complert i retirada de les canalitzacions i cablejats existents que hagin de ser
restituïts i evacuació de materials de desfeta i sobrants a abocador autoritzat.

fauna projectades.

-

Enderroc dels paviments o afermats necessaris per dur a terme les rases o fonaments per
la reposició.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

-

Obertura de pous o rases necessàries per ubicar els nous fonaments de qualsevol element
que pugui ser necessari per procedir a la restitució del servei, subministrament i disposició

-

Replantejament i materialització de referències topogràfiques.

-

Recrescut de formigó de solera d’obra de drenatge de diàmetre o amplada superior a

-

dels elements de sustentació (plaques) i posterior encofrat, armat, formigonat i curat.
-

Excavacions de rases o pous (amb tots els estintolaments provisionals que calguin i amb

2 m per a pas de fauna, d’una amplada mínima d’1 m i 30 cmm de gruix, amb

la senyalització de seguretat necessària), refinat de fons i colꞏlocació de llits de sorra o

depressió per a canal d’aigües baixes.

estesa de formigó, i construcció o subministrament i ubicació (en el cas d’elements

Neteja, recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat de materials sobrants.

prefabricats) de les noves arquetes de connexió amb els seus marcs i tapes, amb
manteniment del trànsit mitjançant la utilització de planxes metàlꞏliques sotmeses a

ACTIVITAT 61.- REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS

supervisió per part de la D.O.
-

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials i obres necessàries per la execució

Excavacions de rases o pous (amb tots els estintolaments provisionals que calguin) i
execució complerta de lloses de formigó armat per a protecció de serveis existents.

de la part d’obra necessària per al desviament provisional i la reposició definitiva, en l’espai de

-

Excavacions de rases o pous (amb tots els estintolaments provisionals que calguin) per tal

la Obra Elemental on és inclosa, de tots els serveis existents propis d’INVICAT o de qualsevol

de permetre la descoberta de canalitzacions existents per procedir a empalmaments o

companyia o Administració que puguin quedar afectats per les obres.

mitges canyes.
-

Perforació horitzontal del terreny, on procedeixi, per al desplegament de la nova

Davant de qualsevol incident que pugui afectar el correcte funcionament de la xarxa existent

canalització, inclosos tots els treballs previs de moviment de terres i subministrament de

de qualsevol companyia, ja fos per trencament, degradació, tall o altres afeccions, s'avisarà

maquinària i canalitzacions necessàries.

immediatament a la Direcció d'Obra (deixant constància de la data i hora de l'afecció, del lloc i

-

Subministrament i colꞏlocació de nous conductes i peces especials en cas que aquests no
estiguin considerats dins l’obra mecànica pel projecte o la Direcció d’Obra.

de les causes de l'incident), qui al seu torn procedirà a avisar segons el protocol establert a
Invicat. En aquest cas, el Contractista facilitarà l'accés i treball als equips de reparació o

-

Reblert de rases amb els materials i condicions especificades a plànols i en aquest Plec,
amb subministrament i disposició de bandes avisadores i fil de detecció, si s’escau.

conservació de la companyia afectada, encara que per això hagués de paralitzar els treballs en
curs. Aquesta paralització de les Activitats d'obra per permetre la reparació de la canalització

-

Recollida , càrrega i evacuació de materials de desfeta a abocador autoritzat.

afectada no suposarà en cap cas dret de indemnització al Contractista.

-

Restitució idèntica de les condicions de pavimentació de la superfície.

-

Obra civil necessària per la posada a terra de les futures instalꞏlacions.

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant, els següents treballs:

-

Proves de mandrinat i disposició de taps a les canalitzacions.
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així com qualsevol resta, brutícia o material abocat existent en la totalitat de l’àmbit de l’obra,

La demolició o retirada de cablejat o instalꞏlació de qualsevol element que pertanyi a

-

tingui o no relació amb la mateixa.

un determinat Servei Afectat (exemple: fonamentacions de torres, canalització, arquetes..)
que resulti necessari executar per fer front als treballs i no hagi estat executat prèviament

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant, la neteja de:

per la Obra desglossada corresponent sigui quin sigui el motiu però alteri el ritme normal
dels treballs.
Subministrament, estesa, connexió i prova de nous cablejats i equips en cas que

-

-

Les restes de qualsevol dels elements emprats en senyalització, abalisament i
proteccions que resulti trencat.

aquests no estiguin considerats dins l’obra mecànica a executar per la respectiva
companyia de serveis.

-

Les terres, pedres, fragments de formigó, troncs, branques i matolls resultants de les
labors per a obertura de caixa i esplanada.

ACTIVITAT 80. SEGURETAT I SALUT
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs, obres i instalꞏlacions

-

Material filtre, terres, formigó porós o estructural utilitzats en l’execució de drenatges.

-

Tot-u o altres materials granulars no incorporats a les capes inferiors del ferm.

-

Restes de lligants, àrids o mescles asfàltiques, resultants en la construcció de les

necessaris para, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir i complir el Pla de

capes bituminoses.

Seguretat i Salut, com a seguiment de l'Estudi de Seguretat i Salut contingut en el Projecte.

-

Bidons i tota classe d'envasos de pintures i microesferes de vidre, i restes d'aquests
materials. Donada la naturalesa dels components químics de les pintures, es posarà

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant:

una cura extrema en l'elecció de l'abocador, aplicant en qualsevol cas la normativa
mediambiental i/o de residus vigents, així com el Pla de Medi ambient aprovat.

-

Establiment del Pla de Seguretat i Salut, adaptant el contingut de l'Estudi de

-

Seguretat i Salut als mitjans emprats a desenvolupar les obres, i a la manera en què

qualssevol tipus de restes procedents de les reposicions de serveis afectats.

s'organitza l'execució de les mateixes.
-

-

Elements metàlꞏlics, de plàstic, fusta, o altres materials, així com cablejats i

Creació del Comitè de Seguretat i Salut i nomenament del Responsable de Seguretat

-

Tests, cobertes enguixades de pa de terra i altres restes de plantacions.

-

Tots els elements necessaris per reposar en les seves condicions primitives els

i Salut, i manteniment en obra, en funció del treballs en curs, dels Recursos Preventius

terrenys que s'hagin ocupat temporalment, tant per a oficines, laboratoris i serveis de

legalment necessaris.

Seguretat i Salut, com per a plantes de formigó asfàltic, tot-u i àrids, parcs de

Instalꞏlacions de salubritat i confort per al personal d'obra: vestuaris, sanitaris,

vehicles,..., incloent la seva completa restauració vegetal final.

menjadors,...
ACTIVITATS 82. GESTIÓ DE RESIDUS.

-

Farmacioles de primers auxilis.

-

Mitjans d'evacuació.

-

Proteccions individuals i colꞏlectives.

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials i treballs necessaris para, en l'espai

-

El manteniment de totes les instalꞏlacions i proteccions.

de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir i complir el Pla de gestió de residus de la
construcció contingut en el Projecte

ACTIVITAT 81. NETEJA FINAL D'OBRA.
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials i treballs necessaris per a, en l'espai
de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, remoure, carregar i evacuar a abocador autoritzat tots
els productes sobrants en concloure les ACTIVITATS corresponents a cada obra elemental,
així com les restes d’acopi, i els enderrocs produïts en derruir o desmuntar fonamentacions i
estructures d'instalꞏlacions temporals i construccions auxiliars; elements assajats en laboratori;
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CAPÍTOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES

B. PRESENTACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS APLICABLES A LES
DIFERENTS UNITATS D'OBRA.

A. CONTINGUT DEL CAPÍTOL
Les diferents Unitats d'Obra (U.O.) que formen part del present projecte es troben organitzades
En aquest capítol s'estableixen les Prescripcions a les que hauran d'ajustar-se els materials,

en forma de Banc de Preus, de manera que la seva localització, tant al pressupost com en

l'execució i característiques de les principals unitats d'obra a dur a terme per realitzar les

aquest Plec, és immediata mitjançant la identificació els vuit primers dígits del seu codi. Així, al

ACTIVITATS definides en el capítol anterior. Els materials que siguin precisos i les unitats

banc que es presenta cada U.O. té una codificació que segueix la següent regla:

d'obra que s’hagin d'executar no expressament contemplats en aquest Plec estaran d'acord
amb la normativa d'obligat compliment ressenyada en l'apartat 1.1. del present Plec i amb allò

T FFF EEEE

que reglamentàriament sigui aplicable, així com amb la bona pràctica de construcció, sempre a

On T és un alfanumèric d'1 només dígit que representa el tipus d'element:

criteri de la Direcció d'Obra.

- T=1 conjunt de partides d'Edificació
- T=D elements auxiliars

Les obres a executar, definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en

- T=I elements unitaris d'Edificació

els Plànols del Projecte estan, en el mateix, agrupades per ACTIVITATS (AC) i aquestes en

- T=G partides d'obra d'Enginyeria Civil

OBRES ELEMENTALS (OE).

- T=I partides d'obra d'Ilꞏluminació de Vials
- T=K elements complexos

Els treballs referents a l’activitat 6 Ferms bituminosos i paviments varis, compliran a més el

- T=P partides alçades d'abonament íntegre

plec de prescripcions particular, inclòs a l’apèndix número 2: Plec de prescripcions tècniques
particulars de ferms i paviments.. En els casos on el plec de prescripcions tècniques particulars

On FFF és un alfanumèric de 3 dígits que s'utilitza per diferenciar les famílies de primer, segon

d’Invicat, especifiqui límits diferents als establerts en el PG-3, prevaldrà l’indicat al Plec de

o tercer nivell dins de cada tipus. Així, G21I es refereix a partides d'obra d'Enginyeria Civil ,

prescripcions tècniques d’Invicat sota la supervisió de la Direcció d’Obra.

Família de primer nivell 2= Demolicions, desmuntatges i moviment de terres, Família de segon
nivell 1= Demolicions i desmuntatges, Família de tercer nivell I= desmuntatge de bàculs.
On EEE és un nombre de 3 dígits que s'utilitza per identificar una determinada U.O. dins de la
mateixa família de tercer nivell.
Es presenta a continuació un quadre amb la localització de totes i cadascuna de les U.O. dins
de l'estructura general del Banc de Preus.
Al principi d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques es presenta un índex particularitzat per
poder trobar amb facilitat les prescripcions assignades a cada U.O. L'estructura jeràrquica del
Banc de Preus permet assegurar que les prescripcions assignades a cada tipus o família són
obligadament aplicables a totes les Unitats d'Obra incloses en elles, de manera que encara
que no s'especifiquin prescripcions per una U.O. en particular, hauran de complir-se les
prescripcions de la família de tercer nivell de la qual forma part (cas que existeixin) i, a més, de
la de segon nivell, i així successivament fins a arribar al tipus d'element com a graó final.
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CODI
CODI
E618566T

ED351740

F21R0010

F228U010

UA
m2

u

u

m3

DESCRIPCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

G21B1002

M

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs part
proporcional de suports

G21B1100

M

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm
de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament
exterior amb malla d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de suports i
fonaments

G21B3002

U

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3012

M2

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló
sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
màxim

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

G21B3014

M2

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de
senyalització de trànsit, sense incloure suports

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari

FFB1J325

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

G21DU101

M

Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15 cm de
gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

FN42F3D4

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136,
funcionament manual, per muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm
de diàmetre nominal),,de 10 bar de PN, cos de polipropilè reforçat amb fibra de
fidre, disc de PVC-U, anell de cautxú fluorat FPM, eix d'acer inoxidable 1.4542
(AISI 630) i accionament per reductor manual, muntada en pericò de
canalització soterrat. Inclòs moviment de terres, transport de terres a abocador,
cànon d'abocador, seguint les indicacions de la companyia subministradora.

G21DU120

M

Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U016

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G214U010

m3

Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta,
solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a
abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

G219U010

M

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U118

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U030

M2

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U008

m3

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U104

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G2240002

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

G226U020

M3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons

G219U100

M

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària

G219U200

M2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
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condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

DESCRIPCIÓ
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030

m3

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de
la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G229U020

m3

Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G2270003

M3

Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de
rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric.

G22CU022

m3

G227U010

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis.

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics
o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un
(1) metre i fins a dos (2) metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi
l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els
aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22CU024

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil
teòric

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics
o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1)
metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels
productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que
calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22CU030

m3

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de
l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans
mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega
superior a dos (2) metres i fins a tres (3) metres definida per la Direcció d'Obra,
incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G22DU030

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya
a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU150

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22TU102

m

Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia
original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport de materials,
inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu manteniment, els
moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè d'alçada inferior o igual a
2 m, la restitució l'estat original i la reposició de la terra vegeta, mesurat sobre
el perfil longitudinal.

G23AU020

m

Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a
perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat sobre
perímetre teòric

G23AU030

m

Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament col·locada a perímetre
de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments,

G227U110

G227UA05

M3

m3

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U060

m3

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G228U075

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats
d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U100

m3

Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de
rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric.

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G229U010

m3

Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
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un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot

peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric
G23AU100

G341U110

G341U150

G3E5U030

m2

m

m

m3

DESCRIPCIÓ

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada
inclòs part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades
amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i tapes frontals

G3L5NT09

m2

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100
mm i 10 mm de gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de
beurada al seu interior (perforat des de la boca del túnel)

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb
un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot

G3L5U410

m2

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi
preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures,
totalment acabada

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb
un 7% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de reforç de sosteniment de
túnel, inclòs sobregruix i rebot

G3L5U820

m2

Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb
un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de
sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot

G3LB0010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre,
col·locada en talussos

G3LBU010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre,
completament col·locada al perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat
sobre el perfil teòric excavació definit als plànols per a cada tipus de secció

G3Z1U010

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa
de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

G3Z1U030

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació,
formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G3J2U020

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament
i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

G3J2U030

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament
i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

G3J2U050

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

G3J2U055

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

G440U030

kg

Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes
d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

G440U100

kg

Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a
estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

G450U010

m3

Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis.

G450U030

m3

Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca

G3J50002

G3L1U010

m3

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o
injectat continu amb morter de ciment o resina i part proporcional de volandera
i femella, en talussos, inclòs materials i equips auxiliars necessàries

G3L1U300

m

Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G3L1UT02

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o
injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part
proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel

G450U050

m3

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450U060

m3

Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450U070

m3

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

G45KU010

m3

Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

G3L50005

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb
un 4% de microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

G3L50010

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb
un 4% de microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

G3L5NT06

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb
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G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat

G4Z10001

M

Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ, totalment
acabada

G4D0U010

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

G4Z7U004

m

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

G4D0U025

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament vist

G4Z7U012

m

G4D8U010

m2

Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4
cm de gruix, inclòs col·locació

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

G4D8U020

m2

Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6
cm de gruix, inclòs col·locació

G4ZBU026

dm3

Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

G4D8U032

m2

Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50
m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs
col·locació

G711U002

m2

Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat
amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent
emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues
per retalls i encavalcaments, totalment acabada

G4DEU010

m3

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la
base

G711U010

m2

G4J10001

u

Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

G4J10002

u

Prova de càrrega en tauler de pont d'un vànol

G773U010

m2

G4L1U100

m

Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de
130 cm de cantell, totalment col·locada

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment
col·locada

G4L1U213

m

Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130
cm de cantell, 250 cm de base i 365 cm d'ample superior, totalment col·locada

G774U002

m2

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre
de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge
de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

G4L20001

m

Imposta prefabricada en O.F., colocada i solidaritzada a la vorera o ancorada
al tauler, segons plànols

G774U006

m2

G4L5U010

m

Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a
fals túnel d'Adhorna, en forma d'arc tancat de 12,92 m de llum, de gruix
variable, inclòs part proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de moduls,
segellat, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre
de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada

G781U010

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G4L5U011

m

Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de 13,70 m de
llum, 7,14 m de fletxa i 0,38 m de gruix, inclòs fabricació, transport, part
proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de moduls, apuntalaments i
elements auxiliars, totalment muntada segons plànols

G7B1U020

M2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 n, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

G4L5U020

m

Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a
fals túnel d'Adhorna, en forma d'arc obert per a volta de 12,92 m de llum, i de
gruix variable, incloent els dos costats, inclòs part proporcional d'atirantat de
mènsules, ancoratges, recolzaments, junts de moduls, segellat, apuntalaments
i elements auxiliars, totalment muntada

G7B1U030

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

G4L5U510

m

Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel en forma
d'arc tancat, segons plànols, incloent-hi encofrat, formigonat i armadures,
totalment acabada

G7B1U040

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

G7J1U110

M2

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

G9650002

G9650005

G9650020

G9E1U010

m

m

m

m2

CODI

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
Vorada de 25x13-7 cm, tipus american, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

m2

Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de
gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

G9H1U012

t

Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

G9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

G9H1U120

t

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

G9H1U712

T

Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

G9H1U732

T

Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles
tipus ac16surf

G9H3U471

M2

Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

G9H3U510

M2

Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit

DESCRIPCIÓ
per a mescles tipus bbtm

Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9F1U010

UA
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G9H3U520

M2

Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de dotació, en
capa de trànsit per a mescles tipus bbtm

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

G9HA0021

T

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses

G9J1U010

M2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

G9J1U020

m2

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

G9J1U320

M2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell

G9J1U330

M2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

G9K2U020

m2

Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

GAR1U010

M

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U015

m

Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat d'acer
galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i
sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu
soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d cada 3 m col.locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

GAR1V002

ud

Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament acabada

GB1AU120

m

Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment
de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

GB1AU125

u

Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

GB1AU130

m

Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb
dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment
de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols
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CODI
GB1AU135

GB2A1001

GB2A1002

UA
u

m

M

DESCRIPCIÓ
Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample
de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC
35/2014.

M

Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample
de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC
35/2014.

GB2A1004

m

Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció
H2, ample de treball W3, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció triona ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC
35/2014. Inclòs assaig per obtenir el marcatge CE del conjunt de la barrera.

GB2A1006

GB2AU503

m

m

M

UA

DESCRIPCIÓ
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció
N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC
35/2014.

GB2A1003

GB2A1005

CODI

Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell
de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.
Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció
N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC
35/2014.
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment

GB2AU521

M

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2AU582

u

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

GB2AU583

U

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada
2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU584

U

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2YU653

M

Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/c, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra,
incloent tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil c-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament
i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2ZUB01

M

Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat i,
homologada d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat
flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements
de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la
col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi.

GB41U015

u

Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h
tipus SHINDO o similar. Inclou llosa de fonamentació de 8.00x1.20x0.25 amb
formigó HA-25 amb una quantía de 50 kg/m3.

GBA1U010

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U020

m

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
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CODI
GBA1U040

GBA1U050

UA
m

m

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBB1U110

U

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U111

U

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U120

U

Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U134

U

Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U144

u

Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U150

M2

Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U151

M2

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U152

M2

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U177

M2

Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyal de trànsit (s-800/s-870), amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada

GBB1U930

M2

Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s600) i ús específic en poblat (s-700), inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

GBB5U651

m2

Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit

GBA1U310

M

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U340

M

Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U620

m

Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes
cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

GBA1U630

m

Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes
cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

GBA31001

m2

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001

m2

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBB1U011

u

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U012

u

Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U101

U

Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U102

u

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

GBB1U103

u

Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada
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CODI

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB5U652

GBB5U653

GBB5U654

GBB5U662

GBB5U664

GBB5U674

GBB5U754

GBBVU001

GBBVU101

M2

M2

M2

m2

m2

m2

m2

M3

U

Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant
DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

UA

DESCRIPCIÓ

GBBVU103

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU105

U

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU107

U

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU109

U

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU201

M

Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU203

M

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU205

M

Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU206

M

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me
del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU207

M

Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU208

M

Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBZU001

U

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU002

U

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

GBBZU003

U

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col·locació

GBBZU004

U

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col·locació

GBBZU012

u

Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a
suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en
calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada, inclòs
fonamentació

GBBZU020

u

Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització,
PLEC DE CONDICIONS

49

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons
plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació
GBC1U116

U

Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de
fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

GBC1U151

U

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, totalment col·locada

GBC1U174

u

Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a
una cara, totalment col·locat

GBC1U175

u

Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a
dues cares, totalment col·locat

GBC1U262

u

Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, totalment col·locada

GBD1Z001

m2

Suministro i col·locació de panell vitrificat tipus Heavy Gauge amb estructura i
perfileria de fixació, subministrat i instal·lat.

GBX1U160

M2

Subministrament de lamel.les fe h.i., inclòs desmuntatge de lamel.les existents
i muntatge de les noves lamel.les

GBX1U161

M2

Subministrament i col.locació de paper blanc h.i. en plaques o panells en
lames d'alumini per senyalització vertical

GBX1U162

M2

Subministrament i col.locació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses en
plaques o panells en lames d'alumini per senyalització vertical

GBX1U163

U

Pertil t per a guies de suport de plafons, inclosa col.locació

GBX1U164

U

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.50 m,
per a la col·locació de pannels de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació

GD53U010

M

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GD55NN44

m

Canalitzaciò amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre, inclòs base sobre
sorra i reblert per sobre la generatriu superior amb formigó HM-15, segons
plànols

GD55U030

m

Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb junts
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

GD56U021

M

Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

GD57Ç510

m

Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència

DESCRIPCIÓ
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GD57U001

M

Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U011

M

Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U115

m

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U515

m

Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de 1,15 m d'amplada i 0,18 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U516

m

Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U615

m

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U616

M

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U619

m

Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U620

m

Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD57U621

m

Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m d'amplada i
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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GD5AU016

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

GD5AU116

m

GD5AU210

GD5AU211

GD5AU216

GD5AU229

m

m

M

m

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

GD5KU012

M

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de
llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta,
segons plànols

GD5KU013

M

Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i
material filtrant natural o artificial, segons plànols.

Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de
llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta,
segons plànols

GD75U010

M

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador,
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

GD75U020

m

Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador,
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

GD75U040

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

GD75U050

m

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de
secció i obertura longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

GD5G0010

Ut

Connexió de vorada de protecció de terraplè amb baixant prefabricat tipus b-2

GD5G1001

U

Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus

GD78U120

m

GD5GU010

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 90
segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78U200

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78V218

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat i dau de recolzament amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD78V220

m

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat i dau de recolzament amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD7JJ145

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GD7JN145

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN

GD5GU020

GD5GU039

M

m

GD5GU103

m

Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb
diamètre de col·lector de 30 cm i dimensions segons plànols, inclòs excavació,
transport a abocador, preparació del llit d'assentament. totalment acabada.

GD5GV001

m

Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge
transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i
connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, segons plànols

GD5KU011

M

Reixa correguda de recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de
llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta i
marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

PLEC DE CONDICIONS

51

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

DESCRIPCIÓ
graons, segons plànols

GD7JS145

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

GD7ZV040

u

Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

GDD1U112

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

GDD1V101

u

Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de
20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament
amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres,
segons plànols

GDD1V102

u

Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de
formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb
barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer,
bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament amb tub
de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres,
segons plànols

GDD50060

U

Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó ha30, formigó hm-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i
acabat, segons plànols

GDDZ0003

u

Embornal de fosa dúctil de 600x300 mm. en O.F.

GDG3U004

M

Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de
diàmetre, incloent senyalització elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3U006

m

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG4N001

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de
terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat
del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta
de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, i sobrecostos per baix rendiment, segons

GD7ZV060

u

Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

GD7ZVD02

u

Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat, segons plànols

GD7ZVD04

u

Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus, inclòs
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat, segons plànols

GD7ZVD06

u

Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb
barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

GD7ZVD12

GD7ZVD13

GDD1U010

u

u

U

Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs
formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols
Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´, inclòs
formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols
Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
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GDG4N002

GDG4N003

GDG4N004

m

m

m

cànon d'abocament, segons plánols.

Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o berma de
terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 4 tubs pead de ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20,
subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.
Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova.
inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead
de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus
hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de
la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols.
Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova.
inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead
de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus
hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de
la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols.

GDG4N005

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra nova
amb safata de canaleta d'acer galvanïtzat en calent. inclou subministrament i
col·locació i ancoratge de canaleta, subministrament i col·locació de 16 tubs
pead de ø 40 mm, part proporcional de creuament d'estrebs i piles, reposició
de la senyalització existent, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

GDG4N006

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova.
inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead
de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus
hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de
la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols.

GDG4N010

u

Formació de fonament amb formigó, inclosa excavació i transport de terres a
abocador. Inclòs canon d'abocador. segons instruccions de la direcció d'Obra.

GDG50121

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova
amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa,
subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del
formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió,
brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs

DESCRIPCIÓ

GDK20002

U

Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment
portland, enlluit interior

GDK2PI01

u

Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons
plànols.

GDK2PM01

u

Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm i llosa de 15 cm de gruix de
formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons
plànols.

GDK2U010

u

Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

GDK2U079

u

Pericó per a registre i menteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i altura
des de 1,75 m, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, amb segellat amb màstic bituminos, inclòs excavació,
armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc
d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

GDK2U099

u

Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de
gruix de formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació, armadures d'acer B500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols.

GDK2U930

u

Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U940

u

Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U941

u

Broc tipus 21 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U942

u

Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
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plànols.

GDK2U957

u

Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U958

u

Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U959

u

Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U960

u

Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U961

u

Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U962

u

Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U964

u

Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U965

u

Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U966

u

Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U967

u

Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U968

u

Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK2U969

u

Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

GDK3U080

u

Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior,
per a canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb marc i tapa de
fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols.

Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.
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GDKZ0002

u

Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a
una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

GFA1U116

m

Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

GHTAU010

u

Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat

GR130001

m

Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

GR1X1000

Ut

Bassa de decantació per a la recollida d'aigües d'escorrentia procedents de la
carretera, totalment acabada inclòs sistema d'evaquació

GR3PU010

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU050

M3

Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o
oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob

GR3PU060

m3

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV
4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost,
inclòs barreja i subministrament de l'adob

GR64CD20

Ut

Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel nua i
mida 12-14 cm, amb tots els components necessaris de plantació i
manteniment (inclou revisió de tutor)

GR64QI10

Ut

Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades, presentades en
contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els components necessaris de
plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

GR65CD10

Ut

Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en contenidor de
5l i mida 80-100 cm, amb tots els components necessaris de plantació i
manteniment (inclou revisió de tutor)

GR66QC20

Ut

Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida 30-40 cm,
amb tots els components necessaris de plantació i manteniment

GR6PU004

u

Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm des de
la seva ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina arrencadoratransplantadora sobre camió (diàmetre del pa de terra de 225 cm i pes de 9,5
Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de terra, col·locació d'anclatges,
tractaments previs i manteniment en viver d'obra incloent-hi els mitjans
auxiliars necessaris per a la correcta execució.

GFB1U007

ut

Connexions a xarxa existent, totalment acabada i provada

GG1M1005

u

Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127
V, amb envolvents de doble aïllament precintables, segons recomanació
UNESA 1410, de 1080x540x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 100 A, interruptor general automàtic
magnetotèrmic IV de 63 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per
a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

GG31260V

GG31450V

M

m

temperatura 4.000 K, IP66, IK 08, Clase II, constituida per cos d'alumini fos a
pressió i pintat amb pols de polièster, amb tractament de fosfocromatització,
compleix la normativa sobre contaminació lumínica, amb equip incorporat,
inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària. Amb 5 anys de garantia.

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv
2x10 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent,
inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

GG3A0100

m

Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i part proporcional d'accessoris

GG3A0200

M

Subministrament e instal·lació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals per
euipotencial de tanques i elements metàl·lics

GHM1CI01

u

Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada.

GHM1U040

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre
dau de formigó, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport.

GHM1U055

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m
d'alçària amb braç d'1,50 m, coronament sense platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport.

GR720001

M2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

GHN3U114

u

Col·locació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i

GRI3U101

m2

Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres
xarxes de polipropilè i matriu 100% de fibra de coco, de 446 gr/m2 i fins a 576
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UA

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

Pa de resistencia de tensió tangencials de NAG, per pendents 3H:4V en
talussos de carretera i talussos endagament. Part proporcional de grapes per
fixació.
GRK0003

m2

Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2
m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió
per a canal d'aigües baixes

GRP1001

m2

Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls,
inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a
placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs
auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons
plànols, sense incloure fonaments

GRX1001

I24AX001

ILP00001

ILP0Ç005

JV22U010

JVG1U210

MUR00001

m2

Ut

U

U

u

u

M2

DESCRIPCIÓ
col·locaran les geomalles de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es
realitzara una capa filtrant amb grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm
de gruix. Es col·locarà un tub drenant de 90 mm en la part posterior de la base
del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de reblert seran de la propia
obra, s'hauran deixat acopiades previament. S'inclou l'excavació de la rasa de
la fonamentació de dimensions de 50 cm de profunditat i 40 cm d'amplada,
amb la col·locació del aramat indicat en els plànols i el formigó de la
fonamentació de 50x40 cm. L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un
20% com a mínim reciclat, aportació de certificat

Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge
previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i
restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la capa superficial de terra
vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i hidrosembra i plantacions
dels nous talussos generats.
Subministre i instal.lació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat públic,
formada per: escomesa homologada per companyia, icpm, iga, 1 circuit de
sortida protegit per megnetotèrmic+diferencial, enllumenat interior de quadre,
rellotge astronòmic i protector de sobretensions
Transport i col·locació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi d'acesa a
maçanet, inclosa la fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns d'ancoratge,
totalment acabada.
Subministrament i col·locació de llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de
250 w amb carcasa de fundició d'alumini injectat, superfície reflectora.
estanqueitat ip-66 de vidre pla, tipus philips iridium o similar, inclos lampara,
equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora, derivació i caixa de connexions,
totalment instal·lada.
Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L
orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment
desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap
d'acer inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament interior del
sosteniment del túnel o sobre el primer segellat, com a punt de referència per
la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb trepant i
la resina, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus Breinco
col·locat en sec amb peces model mur face 6º amb oxid de titani com agent
fotocatalític (Air clean) de 30x12x30 cm color desert. La propietat AirClean
redueix la contaminació mitjançant la fotocatalisis de la cara vista del mur,
classe 2 segons la UNE 127197-1:2013., aportació de certificat. La
compactació sera cada 24 cm amb un mínim del 95% del Proctor, es
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PART0001

ud

Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4

PPA001NF

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada
1

PPA001SS

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

PPA002NF

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada
2

PPA002SS

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut

PPA0U001

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució del desdoblament de
ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

PPA0U002

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució del nou camí, segons
indicació de la direcció de l'obra

PPA0U003

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució del condicionemant
del camí-carril bici, segons indicació de la direcció de l'obra

PPA0U004

Pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de la senyalització
exterior, segons indicació de la direcció de l'obra

PPA14001

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra
desglosada núm. 1

PPA14002

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra
del desglossat nº 3.

PPA14003

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra
desglosada núm. 2

PPA14004

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra
desglosada núm. 4

PPA91002

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.
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PPAR0003

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

PPAR0004

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

PPAU0115

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

PPAVU001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a l'aplicació de mesures de contenció
i/o protecció dels talussos de l'excavació provisional del fals túnel (bulonatges,
malles actives i/o passives, làmines de protecció, etc.), segons indicació de la
Direcció de l'Obra

SAIGUA001

ut

Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el tapat,
piconatge i tancat

SE0CCEMT

Ut

Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament sec, inclòs
el tapat, piconatge i tancat

SE0CDPA2

M2

Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó,
inclòs el transport de runes a l'abocador.

SE0CEMA1

M3

Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de
profunditat

SE0CPRAC

Ut

Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de
tráfic rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la fixació de les
planxes al paviment.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

ST22S300

u

Suplement increment de fondària cada 20 cm en cambres de registre de la
sèrie R

STARDFII

Ut

Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en
terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent
de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

STARRRDM

ud

Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DM
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en
terra, col·locació de marc i tapa tipus D-400, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

STC210QT

Ml

Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,
incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

STC210XA

Ml

Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,
incloent l'excavació mixta en presencia de serveis fins 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

STC215QC

Ml

Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,
incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presencia d'aigua i
serveis entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,
protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

SE0CPSRT

Ml

Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i
enllumenat, inclós neteja diaria de la via pública.

SE0CRRF3

M3

Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió, inferior a 6 m3

STC2IORR

ml

SE23S130

u

Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja
tensió, de 1,20 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i
plena de sorra.

Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació
mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge,
carrega i transport de terres a l'abocador.

STCDRAG1

M2

Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja
tensió, de 1,80 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i
plena de sorra.

Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en
calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o longituts
inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades,
càrrega a mà i transport a l'abocador.

STCETABL

M3

Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb
la gestió de la guia municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per al
seu acopi temporal.

STCEXPT0

m3

Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa
armada amb una malla electrosoldada #20x20x5 mm.

STCRGBR3

Ut

Subministrament i col·locació de cambra de registre prefabricada tipus gbrf
intercalada complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació
mecànica en roca, col·locació de bústia de 20 cm amb marc i tapa de fosa,
rebliment amb material d'aportació, piconatge, càrrega i transport de terres a
l'abocador.

SE23S132

SE51S016

u

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

SEPAOCIM

Pa

Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis existents.

SOREA200

ml

Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm de
diàmetre exterior PN-10 en barra soldada per testa. Col·locada al fons de la
rasa i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta senyalitzadora.
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UA

STCRGBRR

Ut

Anul·lació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per donar
continuitat a la canalització existent.

TE000006

u

STCVDP2C

Ml

Demolició manual canalització 2 conductes de pvc o pe formigonats, inclós
càrrega i transport de runes a l'abocador.

TE000007

u

STCVTCPT

Ut

Tall de carril per protecció dels treballs.

STCVTPV1

Ml

Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (separadors, colzes, maniguets,...)

STCVTPV2

ml

Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (separadors, colzes, maniguets,...)

STPFRT04

Ut

Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte.

STPFU001

Ut

Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

STPFU002

Ut

Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte.

TAPA0001

Ud

Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa per
resistir trànsit

TE000001

u

Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII
50HZ inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació en
columna de 18m. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser
necessàri.

TE000002

u

TE000008

u

Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv tèrmica)

TE010000

u

Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR, en
alumini, amb 3 òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd de 230 V.,
amb tapes en part superior i inferior, visors, juntes i cablejat intern. Inclou joc
de suports de fixació. Totalment provat e instal·lat.

TE010001

Ud

Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en tecnologia
d'alta il·luminació Aesys mod. EFC4S900/25 de 4 aspectes per a exterior.
Dimensions de simbologia de 900x900.
Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control,
totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru més propera,
tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i
proves.

TE010002

u

Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació interior
tunel, ip54, de 1 linia i 16 caràcters alfanumèrics, 210x150 mm, amb 1 línia
x 16 caràcters, leds àmbar, caixa d'acer d'alumini 3 mm, sai, font d'alimentació,
tranformador, inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el
centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de
control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament,
instal.lació, posada en servei i proves.

TE010003

u

Panell a missatges variables marca Aesys model ERGBY 25-64x64 + EY 25256x64, compost per una àrea d'1.600mm x 1.600mm full graphic full color
capaç de representar els pictogrames del codi de la circulació i una part
alfanumèrica monocromàtica composta per una zona full matrix de 6.400mm x
1.600mm. Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre
de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions
tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru
més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.

TE010004

u

Subminstrament e instal·lació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no visitable
de fins a 28m.de llum i 5,50 m. de gàlib per 2 semàfors, sense desnivells en
els suports, amb suports per a semàfors i perns d'ancoratge.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb apertura
lateral), suport model WBJA del mateix fabricant i tot el material per al seu
correcte funcionament, totalment provat i funcionant.
u

Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les cameres
interior per personal tècnic del fabricant. Inclou el viatge i l'estància de 3 dies
complets, amb tots els gastos necessaris inclosos.

TE000004

u

Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75.
Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció en l'hastial del
túnel o en columna.
L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar
de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part
proporcional de tub fins a l'equip associat.

TE000005

u

Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor ,
diàmetre en punta de 96mm com a mínim, galvanitzat en calent, tipus
normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns d'ancoratge.
Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS amb
òptica 19mm inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta
instal·lació (suport cctv, tarjeta externa DAI, armari cctv, conversor a FO,
chasis conversor FO).
L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a l'hastial.
En seu interior es tindrà l'alimentació i la fibra (amb roseta terminadora/caixa
de fibra i conversor corresponent)

Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON amb lent
amb CS-mount, DC acte iris, varifocal, ANAR corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F =
1.6, 1.3 Megapixel.

TE000003

DESCRIPCIÓ

Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16 cámaras
IP en cabina de 1,5U para montaje en rack de 19´´.2 Incluye un disco duro de
de 3TB, ampliable hasta 6TB en total. Puerto Ethernet 1000Base-T.
Alimentación a 220VAC. Los sistemas se entregan totalmente configurados.
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TE010005

u

Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada
totalment instal·lada. Inclou els perns d'ancoratge.

TE010006

u

Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de fins a 10
m. de longitud per suportar 2 senyals de 1000x1000 mm. i un PMV de
5200x530 mm. en interior de túnel. Incloent tacs quimics d'ancoratge a túnel,
material auxiliar i accessoris.

PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de
fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació
´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa unitat
receptora de senyal àudio des de pal mestre (distancia mestre/esclau menor
de 50 metres).

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al
manteniment dels aspa-fletxes i panell de túnel.

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de
0'91 mm de secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud.

TE010007

TE010008

u

u

la connexió i posta a terra.
TE02TC02

Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica
de 9,6 m de braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 3 línies de 16
caràcters d'altura 400 mm, complint amb totes les especificacions de Abertis
Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de l'estructura.
Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de
dimensions minimes 956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament necessari
per a la seva alimentació, protecció sobretensions i comunicació. Inclou també
el material necessari per a la seva correcta instal·lació en la cimentació de
panell.

u

TE02TC03

u

Software Centraleta pals SOS

TE02TC04

u

PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de
fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació
´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa unitat de
periferic de control tipus SPKE 301 FO per a enllaç via FO/ETHERNET.
Inclou panell solar per alimentació autonoma de l'equipament i la connexió i
posta a terra de l'equip.

TE02TC05

u

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar
de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part
proporcional de tub fins a l'equip associat.
TE010009

u

Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11 de la
marca Aesys, compost per una àrea gràfica de 960x960mm i una part
alfanumèrica monocromàtica composta per 4 linies de 12 caracters de 220mm
d'altura.

PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de
fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació
´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa unitat
receptora de senyal àudio des de pal mestre (distancia mestre/esclau menor
de 50 metres).
Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de
0'91 mm de secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud i
el panell solar per alimentació autonoma de l'equipament. Tambè la connexió i
posta a terra de l'equip.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control,
totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru/quadre més
proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada
en servei i proves.

TE030001

u

Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de Túnel de
33U. Muntatge en rack de 19´´, per gestionar fins a 4 perifèrics i amb ETD
interior. Inclou font d'alimentació, quadre elèctric, bornes, cablejat, petit
material i part proporcional de modificació del software del centre de control
remot i la implementació els elements de protecció i control.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), format per
bateries que són capaces de mantenir en funcionament tots els elements del
panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada de la tensió d'entrada
monofasica.

TE040001

u

Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x
650 x 450 m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació,
petit material i part proporcional de modificació del software del centre de
control remot i la implementació els elements de protecció i control.

TE040009

u

CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB
MÀQUINA DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB
RESINA EPOXI,

TE040010

u

Subministrament d'Armari INOX de 400x280x530mm amb 1 detector, quadre
elèctric, cablejat i petit material.

TE10003

u

Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de xapa
entre el radiador i la reixa de sortida d'aire.

TE010010

u

Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica
de 4 m de braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 4 línies de 12 caràcters
d'altura 220 mm, complint amb totes les especificacions de Abertis Autopistas.
Inclou els perns d'ancoratge de l'estructura.

TE02TC01

u

PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de
fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació
´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa unitat de
periferic de control tipus SPKE 301 FO per a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós
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Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb porta(s)
metàl·liques(s) i sòcol homologat per Fecsa-Endesa per albergar conjunts de
protecció i mesura per a una escomesa trifàsica de Companyia potencia
màxima admissible segons especificacions; la porta (s) disposarà de pany
homologat per Fecsa-Endesa .

UA

*soportación de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del
quadre.
TE10012

u

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa de
seccionament CS en cas necessari, conjunt mesurada segons especificacions
de Fecsa-Endesa, incloent els transformadors d'intensitat adequats, regleta de
comprovació i conjunt de contaje eléctrónico multifunció Circutor calibrat i
certificat per Laboratori de mesura oficial, ICP adequat a la potència i
homologat per Companyia (marca Schneider), cablejats interns de potència i
control amb cables lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element
necessari per a la seva correcta instal·lació i funcionament.

u

Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de
sortides prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA
amb porta transparent. Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons
descripció en Memòria Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de
distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també embarrados
de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.
El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la
connexió de grup electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat
interior. Marca armari i aparellaje Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de
sobretensiones transitòries Cirprotec CS4P-65/400 ANAR, amb protecció
mitjançant fusibles adequats; es cableará el contacte de senyalització de
defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició del sistema de gestió.
TE10011

DESCRIPCIÓ

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic
serigrafiado en quadre segons especificacions donades en obra, així com
retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de Abertis
Autopistes

Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de
sortides prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA
amb porta transparent. Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons
descripció en Memòria Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de
distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també embarrados
de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta
de detall de la constitució del mateix incloent especejament, grandària i
ordenament dels elements per a validació per part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu incloent tots els
elements del quadre per ser validat.
S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la
Propietat abans de ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del
quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de detall, unifilar funcional,
frontals i plantes i llista de materials.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la
connexió de grup electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat
interior. Marca armari i aparellaje Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la
*soportación de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del
quadre.

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic
serigrafiado en quadre segons especificacions donades en obra, així com
retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de Abertis
Autopistes
Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta
de detall de la constitució del mateix incloent especejament, grandària i
ordenament dels elements per a validació per part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu incloent tots els
elements del quadre per ser validat.
S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la
Propietat abans de ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del
quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de detall, unifilar funcional,
frontals i plantes i llista de materials.

TE10013

u

Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons especificacions de
Fecsa-Endesa. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre amb caixa
*seccionadora per poder realitzar mesuraments

TE10014

u

Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació ininterrompuda
de 15kVA i 30 minuts d'autonomia model MASTERYS de SOCOMEC. Entrada
i sortida trifásica amb by-pass de manteniment integrat. Inclou targeta NET
Vision per comunicació via Ethernet.
S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i seminari de
formació en la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes.
S'inclou suport tècnic als instal·ladors i assistència a les proves de la posada
en gestió per tècnic especialista . També s'inclou la possibilitat de realització
de proves en fàbrica o en instal·lacions del Fabricador segons el protocol de

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la
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tots els elements (tràfec, cablejat de potència i control, etc). S'inclou també
l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la integració en el sistema de
Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi del fabricador en
instal·lació i realització de Seminari de formació sobre el funcionament del GE
quan determini la Propietat.

Abertis Autopistes d'un mostreig de les unitats de la mateixa potència
TE10016

u

Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FRS-45-440 (3
etapes de 15), de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva
amb pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de funcionament,
amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

TE10031

u

Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE fabricat
amb envolupant Prisma P de MG amb portes transparents. Model QC-60.
Commutació a força de CONTACTORS. En el propi Quadre s'inclou
automatisme de Control per a la commutació amb SINCRONISME de XARXA
a la volta de la mateixa i els elements i targetes de comunicació necessaris per
la telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus.
Inclou el Quadre totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb
documentació As-Built a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta,
automatisme, etc.

TE1026

u

Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres
si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions
públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.

TE1027

u

Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres
si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions
públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.

TE20017

u

Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les especificacions
técniques i la circular de la Generalitat DGC 03/05. Inclou instal·lació en bàcul
d'enllumenat exterior, cablejat i la posada en marxa. Totalment col·locat i en
perfecte funcionament.

TE20100

u

Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA Neutral
White Flat de Schreder Socelec. El projector ha de ser compatible amb
regulació amb protocol DALI. La partida inclou els accesoris i connexionat.

TE20104

u

Suministre e instal·lació de lluminària TECEO 1 48 LEDS 500mA Neutral White
Plano de Schreder Socelec. La lluminària ha de ser compatible amb regulació
amb protocol DALI. La partida inclou els accesoris i connexionat.

TE20105

u

Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa galvanitzada
de fins a 12 m d'altura, completament instal·lada segons especificacions
tècniques. Inclou perns d'ancoratge.

TE20106

u

Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W de
Schreder Socelec. La partida inclou els accesoris i connexionat.

TE20107

u

Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model MY-1 de
Schreder Socelec. Formada per un equip FLU-36W, portalampares i reflector.
Autonomia de 3 hores. La partida inclou els accesoris i connexionat.

TE30007

u

Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent
accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de cartell
fotoluminiscente indicador s. normativa.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte
funcionament, aixi com l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista,
proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia instal·lació la data que
determini Abertis Autopistes.
TE10017

u

Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FR4-200-440 (3
etapes de 50+50+100), de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències
de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.
S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte
funcionament, aixi com l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista,
proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia instal·lació la data que
determini Abertis Autopistes.

TE10028

u

Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable de coure
aillat de 150mm2. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre independent
de la caixa de terres de BT amb caixa seccionadora per poder realitzar
mesuraments.
La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la piqueta de
connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000
mm llargària de 14 mm de diàmetre, clavada a terra

TE10030

u

DESCRIPCIÓ

Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA en servei
d'emergència, model EMM-38 d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el Quadre de
Control i maniobra del GE, muntat sobre la mateixa bancada o separat d'ell.
Quadre incloent selector manual/automàtic, cablejat de control entre GE i
Quadre. Quadre amb automatisme per realitzar el control local del GE, amb els
elements i targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió a
sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes
de Quadre de Control.
Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els accessoris
de l'acoblament esmorteït a la sortida del motor.
Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat els dies
necessaris fins a realització del Protocol d'Acceptació de Abertis. S'entenen
com a treballs propis de l'engegada: L'assessorament tècnic sobre el muntatge
i enginyeria de la instal·lació concreta, comprovació de la correcta connexió de

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable
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ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES
PEL CLIENT FINAL.

muntat en hastial de túnel amb tac quimic o en la boca al costat del pal sos
TE30008

u

Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent accessoris
de fixació i el subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador
s. normativa.

TE30009

m

Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure EAPSP-R
de secció necessària per la unió del final de carrera dels armaris d'extintors
amb la ERU Túnel.

TE40001

u

Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent de
recorregut d'evacuació amb el metratge a la sortida d'emergència més propera.
De dimensions 1000x 600mm i ubicació según plànols, inclos tots els elements
necessaris per a la seva correcta instal·lació.

TE40002

u

TE7C003

M

SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS
ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES
PEL CLIENT FINAL.

TE7C004

M

SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS
ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES
PEL CLIENT FINAL.

TE7C008

M

SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS
ARMAT AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA
(TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

TE7C009

M

SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS
ARMAT AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA
(TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

TE7F002

U

REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS A 4 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE,
INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA
DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA/REPARTIDOR
AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de dues
cares reflectoritzades amb almenys 20 díodes led d'alta lluminositat per cara,
tots ells potegits per una embolicada transparent de 100 mm diàmetre
envoltant M2 i muntat en caixa estanca IP67.
La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable, de
170x170 mm. Entre el reflector i la placa es muntarà junta d'escuma de neoprè
i el pas de cables s'efectua a través de premsaestopes per la part posterior.
La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color blau / blau,
aixi com els transformadors individual 220/224 VAC, 6 VA amb regleta i la font
d'alimentació necessària per la seva alimentació a 24V.

TE70003

TE70004

U

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR TERMINAL MURAL
DE FIBRA ÒPTICA TIPUS FIBEROPT OTB-200 O SIMILAR. FINS A 8
CONNECTORS TIPUS ST/SC/DUPLEX SC/FDDI/ESCON/FC I DIMENSIONS
MÀXIMES 200X140X25 MM. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT DELS
EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.)
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLAFÓ REPARTIDOR PER 32
FIBRES ÒPTIQUES EN ARMARI RACK DE 19 '', TIPUS ERICSSON O
SIMILAR EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT DELS
EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.).

TE70006

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR ÒPTIC MODULAR
(ROM) DE 6 MÒDULS. INCLOU ENVOLVENT DE 6 MÒDULS, 6 PLAQUES
DE SOPORT PER A ROM, 16 SAFATES D'EMPIULAMENT, 32 SAFATES DE
CONNECTORS I 256 ADAPTADORS SC (NO INCLO PIG-TAILS). INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

TE7C001

M

SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS

DESCRIPCIÓ
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CODI
TE7F004

TE7F005

TE7F008

UA
U

U

U

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9 A 16 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE,
INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA
DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA/REPARTIDOR
AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

TE7M002

U

MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 9 A 24
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN
ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT
L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES MESURES EN
SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

TE7M003

U

MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 25 A 48
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN
ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT
L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES MESURES EN
SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17 A 32 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE,
INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA
DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA/REPARTIDOR
AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

TE7P001

U

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE PIGTAIL MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5 METRES DE LONGITUD.

TE7TO02

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES
ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS
MONDRAGON 0604-103602 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE FINS A
64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS TERMORETRÀCTILS
I PETIT MATERIAL. 3 + 3 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE
FINS A DIÀMETRE 14,3 MM.

TE7TO03

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES
ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS
ELECTROSON CAUE64 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE FINS A 64
FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS TERMORETRÀCTILS I
PETIT MATERIAL. 4 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A
DIÀMETRE 19,5 MM.

TE8A001

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ DE 12-24
VCC DE SORTIDA I 5A. INCLOU CABLE PER A PONTS DE FINS A 2,5MM2
DE SECCIÓ, EMBORNAT I REGLETES DE CONNEXIÓ I TOT EL PETIT
MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

TE8C001

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE MEDI
10/100BASE-TX (UTP CAT. 5) A 100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA
MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE 20 KM TIPUS EUSSO UCT6120SC.S20 O SIMILAR. CONNECTORS F.O. TIPUS SC. INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN CARRIL DIN O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE SUPORT.

TE8C005

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA
MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-LX/LH O SIMILAR. LONGITUD DE
FINS A 10 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

TE8C006

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA
MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-EX O SIMILAR. LONGITUD DE FINS
A 40 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97 A 144 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE,
INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA
DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA CAIXA/REPARTIDOR
AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

TE7F009

U

REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE DE FINS A 128 FIBRES ÒPTIQUES I
QALSEVOL TIPUS DE COBERTA AMB SERVEI EXISTENT.

TE7J001

U

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE
TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 2 METRES DE LONGITUD.

TE7J002

U

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE
TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 5 METRES DE LONGITUD.

TE7M001

U

MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 1 A 8 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I
DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT
DELS RESULTATS DE LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.
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CODI
TE8C012

UA
U

DESCRIPCIÓ
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO
CATALYST WS-C2960C+8T-L O SIMILAR. 8 PORTS RJ45 10/100
EHTERNET i 2 PORTS SFP. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA
SEVA INSTAL·LACIÓ.

TM00009

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM00013

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM00014

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM00016

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM00020

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM00021

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de
coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial,
instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el cable nu de 50mm2.

TM00022

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa
seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems.

TM00023

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, armat amb fleix
d'acer i amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

TM00028

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix
d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

TM00029

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, armat amb fleix
d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

TM00030

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix
d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

TE8C014

U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO WSC2960X-24PS-L O SIMILAR. 24 PORTS 10/100/1000 EHTERNET SFP i 4
PORTS GIGABIT ETHERNET SFP. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER
LA SEVA INSTAL·LACIÓ A RACK DE 19´´.

TM00001

m

m

totalment connectat.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR 10/100BASE-TX A
E/S DIGITALS TIPUS IOLOGIK E1212 O SIMILAR. 8 ENTRADES DIGITALS,
8 SORTIDES DIGITALS I DOS PORTS RJ45 10/100BASE-TX. INCLOU TOT
EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

TM00000

DESCRIPCIÓ

m

U

U

UA

TM00004

TE8C013

TE8P001

CODI

CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE TOTA LA XARXA DE
COMUNICACIONS. INCLOU CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DELS
SWITCHS CONCENTRADORS CISCO 2600X-44FA-A O SIMILAR, DELS
SWITCHS DELS PMV'S CISCO CATALYST WS-C2960C+8T-L O SIMILAR,
DELS CONVERSORS DE MEDI ETHERNET EUSSO UCT6120-SC-S20 O
SIMILAR I DELS CONVERSORS DE PROTOCOL E/S A ETHERNET MOXA
IOLOGIK E1212 O SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA XARXA
DE COMUNICACIONS A LA XARXA EXISTENT MITJANÇANT LA
CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SOFTWARE CENTRAL DE
MONITORITZACIÓ I CONTROL. INCLOU L'AMPLIACIÓ DE LES LLICÈNCIES
DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ I CONTROL PER AFAGIR ELS
NOUS NODES.

Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de
coure nu de 50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial instal·lat a
través de la canal d'acer del túnel. Inclou Grapes, conexionadt de totes les
masses al cable de 50mm2.
Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que
quedin sota terra han de realitzar-se amb soldadura aluminotérmica. S'inclou
caixa seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems del tub.

TM00002

m

Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm
incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura
aluminotérmica a la xarxa existent.

TM00003

m

Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV
de fins a 16 mm2 per a la connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de
totes les masses que no estiguin connectades. Inclou Grapes, conexionado de
totes les masses a la xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars,
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DESCRIPCIÓ

TM00031

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

TM00032

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

TM00034

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1F3Z1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

TM00035

TM00036

m

m

TM10007

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la marca
Spelberg o similar, amb IP67 i resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de
fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb borns i fusibles segons norma per
alimentació de projectors d'emergència. Inclou tots els elements necessàris per
a la seva correcta instal·lació.

TM10009

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, armat amb fleix
d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

TM10010

m

Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure
d'halogens de dimensions minimes 160x200x110mm estanca amb grau de
protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La
caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb
borns, fusibles i prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació
dels projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al seva
correcta fixació i ancoratge.

TN0012

u

Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb dos bases
d'endolls II-T de 16A i un altre III-N-T de 32A, tipus CETACT.

TN0013

u

Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model NFS2
de NOTIFIER. La partida inclou un mínim de 3 detectors d'incendi, centraleta
d'incendis, sirena del tipus interior, cablejat baix tub protector, soportación,
material auxiliar, cablejat de senyals des de la centraleta a PLC, programació i
engegada.

TN0014

u

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.

Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia. Inclou
cablejat, etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La partida inclou la
part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i
comunicació del mateix.

TN0015

u

Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM
Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de
400x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FTi material
auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala
d'energia. Inclou cablejat,etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La
partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació del mateix.

TN0016

m

Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de 400x60 mm
amb tapa o tubs per a la protecció dels cables del GE (tant de potència com de

TM00040

m

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP,
totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els elements
necessaris per al seu correcte funcionament.

TM10003

m

m

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.
Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure
d'halogens de dimensions 270x201x142mm estanca amb grau de protecció
minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La caixa
inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb borns,
fusibles i prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació dels
projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al seva
correcta fixació i ancoratge.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TM10002

DESCRIPCIÓ

m

m

m

UA

TM10006

TM00038

TM10001

CODI

Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o
similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el
material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.
Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM
Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de
200x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FT i tot el material
auxiliar necessàri per a la seva correcta instal·lació, inclòs transport a obra i
col·locació.
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

CODI

senyal) entre la seva sortida de la canalització en safata (o d'un altre tipus),
ben aèria o bé en el sòl i la caixa o caixes de connexions en el grup electrògen,
totalment adaptada, amb forma tal que no suposi perill per als operaris ni per a
la integritat del cable. S'inclou les modificacions que calgui realitzar en la
canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado del GE,
així com tots els elements i accessoris de muntatge necessaris para el correcta
realització de la partida
TN0017

TNMT18

m

u

TNMT20

UA
u

Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60
per a interconnexió d'elements dins de la sala d'energia fixada a paret. Inclosos
tapa, peces especials, accessoris de fixació i en general qualsevol element
necessari per a la seva correcta execució.
Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de
construcció monobloque tipus PFU-5, de dimensions exteriors 6080mm(llarg) x
2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de terres interior i
enllumenat per situar grup electrogen. Disposarà de reixes d'entrada i sortida
d'aire d'acord a les necessitats del fabricant per a cada grup electrògen.

TNMT21

m

Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por: cable de
cobre desnudo de 50 mm2 para la formación de la red equipotencial instalado
per els prefabricats. Incluye Grapas, conexionado de todas las masas al cable
de 50 mm2. Incluye todos los materiales auxiliares, totalmente conectado.
Incluye la unión fisica entre la red de tierras del túnel y el Local Tècnico.

TNMT22

m

TNMT23

m

Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis minidomo
M5014-V inclòs l'accesori necessari per a la seva correcta instal·lació en local
tècnic. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació de la camèra. Tambè l'alimentació mitjançant PoE
en el cas de ser necessàri.
Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800. Incluye
rack, puertas frontal y trasera de chapa perforada con cerradura, paneles
lateales accesibles con cerraduras,con ventilación regulada por termostato
electrónico, accesorios tipo pasa cables en los 4 laterales, tomas schuko 19´´,
carril DIN para borneros. Incluye replanteo de la instalación, transporte del
material, parte proporcional cableado para alimentación y comunicación con
red ITS, totalmente montado y todo el pequeño material necesario para su
instalación. Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del
material sobrante, incluyendo tasas y cánones de cualquier tipo. Ejecutado
según prescripciones técnicas.

TNMT24

m

Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK PLASTIC de
la marca SCHUTZ o equivalente. Se incluye kit de aspiración e indicador de
nivel. , incluyendo en cualquiera de los casos cableado, tubos de protección y
cualquier elemento o material necesario para su correcto funcionamiento.

TNMT25

m

Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección adequada
para adecuación circuito de trasiego entre depósito y GE: tuberías,
valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc. De forma específica se instalaran
válvulas de corte de bola para instalación al pie del GE.

TNMT26

m

Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel mínimo tipo
MINIMELDER-R conectada a la ERU. La partida incluye todos los accesorios y
elementos auxiliares para su correcta ejecución.

TS0001

Ud

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent
les obres de les instal·lacions de seguretat del túnel

TZ0003

PA

Adaptació plan i sequencia al sistema SCADA al centre de control

XPA000SS

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i els
registres existents, tot i que si no son suficients o adequats per una instal·lació
òptima del cablejat es mecanitzaran de nous.

u

Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire condicionat
en local tècnic, model DAIKIN TX35K de 3,5 kW de fred, amb autoarranque.
Queden inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a una correcta
execució. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic
per a l'alimentació.
S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió de
condensats amb conduccción connectada a desguàs, perfectament instal·lada
i evitant tornades males olors en el cas que sigui necessàri.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata,
canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òpticstèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes.
Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i
documentació.

TNMT19

DESCRIPCIÓ

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de
formigó insitu com a bancada dels grups electrògens i aconseguir una
transimissió de les vibracion sense fissurar el prefabricat. En el cas de no
poder realitzar amb garanties aquesta actuació, es realitzarà una bancada de
formigó i caseta in situ sense la possibilitat de cap compensació econòmica.
També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la instal·lació del
grup electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta d'acces
siguin insuficients.
Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de
construcció monobloque de tipus PFU-7, de dimensions exteriors
8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de
terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament de baixa tensió i de
comunicacions (local tècnic).
Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata,
canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òpticstèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes.
Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i
documentació.
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ
Pla de Seguretat i Salut

XPA10002

pa

Per a restaurar les zones afectades en els treballs de reposició dels serveis
afectats.

XPA10003

pa

Per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el manteniment de tota la planta
del viver fins al moment del seu trasplantament en les zones a restaurar.

XPANN02

pa

Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en aquells casos en els que
no siguin d'aplicació les mesures incloses en el PC
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km / h.
F

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir.

F21 ARRENCADA D'ARBRES

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

F21R0010

Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de

residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material

seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.

d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

S'han d'assenyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la DO

1.- DEFINICIÓ:

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.

Aquesta unitat d’obra fa referència a l’arrencada d'una unitat d’arbre existent.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DO

Inclou les operacions següents:
-

Totes les operacions de preparació, com són ara proteccions, senyalitzacions etc.

-

Tala de les branques i del tronc

-

Arrencada del calcari.

-

Trossejat de la fusta.

-

Neteja de la superfície de les restes de les branques i arrels i farcit del forat amb

Quan acabar la jornada no s'han de deixar trams de l'obra amb perill d'inestabilitat.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per poder
aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que necessiten per al seu desplaçament correcte.

terra.
-

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament dels materials

Tots els materials que provenen d'excavacions o rebaixos que la DO consideri inadequats o

de rebuig generats i condicionament de l'abocador.
-

que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat.

Càrrega, transport al magatzem o lloc d'utilització dels materials que indica la DO,

En cas d'utilització de l'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra

descàrrega i classificació.

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

2.- CONDICIONS GENERALS:
La profunditat d’arrencada del calcari ha de ser, com a mínim, de 50 cm per sota de la cota
més baixa del terraplè o desmunt.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material, i el forat farcit i
compactat.
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions
d'amplitud lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar la càrrega, en
funció dels mitjans de què disposen i de les condicions de transport.
3.- PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst a la Documentació Tècnica.
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G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb
G

PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21

un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

DEMOLICIONS I ENDERROCS

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del

G214 - DEMOLICIONS D’ESTRUCTURES

PG3.

Aquestes unitats d'obra inclouen, a més de la demolició pròpiament dita, la càrrega i transport

G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall d'aglomerat amb

de la runa fins abocador, i l'abonament dels cànons per ús i manteniment d'aquest a que hi

disc si s'escau, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

hagi lloc.

manteniment de l'abocador

Es refereixen a la demolició de parts d'obres existents i construïdes en els materials esmentats

G219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de

en cada unitat. L'enderroc de ponts no es considera en aquest grup, sinó en el G41.

20 cm a 30 cm de fondària

S'executarà d'acord amb les prescripcions de l'article 301 del PG-3 amb la redacció que té en

Comprèn el replanteig dels límits de les àrees a enderrocar, la fracturació dels paquets de ferm

l'annex a l'OC 326/00 de 17 de febrer de 2.000.

i separació de les capes granulars inferiors, càrrega sobre camió i evacuació a abocador
autoritzat.

El contractista haurà d'elaborar un estudi de demolició per sotmetre'l a aprovació del Director
de les Obres amb el contingut especificat en l'apartat 301.3 de la publicació esmentada.

G219U200

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials

En l'execució de les obres s'han d'observar les recomanacions de l'apartat 301.4.

resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Desconstrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
G214U010

Comprèn les operacions de replanteig, posada a disposició i actuació de la màquina fresadora,

coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i

i la càrrega i evacuació a abocador autoritzat o aplec dels materials resultants de la seva acció,

transport a abocador específic o centre de reciclatge, inclòs cànon

fins buidar totalment els ferms bituminosos en els límits assenyalats en els Plànols. S'utilitzarà

d'abocament

en l'obertura del graó immediat al tall, tal com s'indica en els plànols. S'aplicarà a les entrades i
sortides de les obres de fàbrica els taulers estan a nivell de les calçades, per evitar així la

Es refereix a la demolició de parts de sabates, fustes, estreps, aletes, impostes, taulers o

sobrecàrrega d'aquests. A les seccions inicial i final dels treballs, i, en totes aquelles en què es

lloses i filtres de canelles existents que hagin de suprimir totalment o preparar-se per ser

produeixin transicions a la rasant actual; a les zones fatigades que precisin ser sanejades

prolongats sense necessitat de solapament d'armadures.
G219

segons el parer de la Direcció d'Obra.

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

Les superfícies límits resultants seran netes i verticals. Si en algun punt es produïssin
melladuras còncaves, es retallaran en forma de rectangle circumscrit a les mateixes.

Les prescripcions a seguir es detallen en cada unitat, en aquest capítol les unitats són les
següents:
G219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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G21B

G21DU120

ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ

Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

I SENYALITZACIÓ
Les prescripcions a seguir es detallen en cada unitat, en aquest capítol les unitats són les

Es refereixen a la demolició total d'elements de drenatge que no han de tenir continuïtat en

següents:

obres noves. Es realitzaran d'acord amb el contingut dels apartats 301.1 i 301.2 de l'article 301
del PG-3, segons Ordre Fom / 1382/02, i inclouen transport a abocador de tots els elements
resultants de la demolició.

G21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàlꞏlica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs

G22 – MOVIMENTS DE TERRES

part proporcional de suports.
G21B1100 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament

G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT

exterior amb malla d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de suports i
fonaments.
G21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,

per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitant, les operacions que

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

segueixen:

G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot

fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota de explanació general,

G21B3014 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell

banquetes per contrapesat dels terraplens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades

de senyalització de trànsit, sense incloure suports.

o no. Inclou l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb

Comprèn: l'alliberament d'unions roscades per descargolat entre bandes immediates, i

martells hidràulics i l'excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que es trobi de

d'aquestes als amortidors o als pals, o, si no pot dur-se a terme, tall dels cargols i caps

roca no excavable per mitjans mecànics.

d'espàrrecs; la classificació de les bandes en reutilitzables o rebutjar, i el transport a magatzem

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització i aplec

o lloc de treball immediat de les reutilitzables, i el transport a dipòsit de ferralla de les

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'acopiar-se diverses vegades, així com la

rebutjades, les cargoleries desmuntades i els pals extrets.

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim aplec fins al lloc d'ocupació o l'abocador (en el
cas de materials inadequats o sobrants) i l'extensió i perfilat dels materials en aquests per

Cada costat es classificarà per el seu enviament a magatzem o dipòsit. Els pals clavats

adaptar la seva superfície a l'indicat en els Plànols o pel director d'Obra.

s'arrenquessin, portant-se a dipòsit. Els cargols vells i els separadors també seran portats a

- La compactació de la superfície d'assentament dels ferms.

dipòsit. Un cop al dipòsit s'afegiran les operacions: revisió i reparació de tots els desperfectes

- La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus

es trobin, preparació per a la seva adequada conservació si no s'han d'utilitzar seguidament o

de despeses originades pels emplaçaments dels aplecs i abocadors.

carregar i transportar fins al nou emplaçament immediat.

- El refinament de talussos de l'explanació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

G21D - DEMOLICIÓ D’ELEMENTS DE DRENATGE

- La construcció i manteniment dels camins d'accés i de moviment de la maquinària.
- Qualsevol treball, maquinària, material o mitjà auxiliar necessari per concloure la unitat d'obra

G21DU101

Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15 cm de

amb les condicions prescrites i en el termini programat.

gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
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En cas d'emprar abocador, el contractista no podrà portar material procedent de l'obra fins que

- En les explanacions excavades en sòls s'admetrà una diferència màxima de vint milꞏlímetres

l'hagin aprovat el Director d'Obra i la Comissió de seguiment mediambiental, si està

(

constituïda.

comprovar perfils presos a distàncies de 20 m, com a màxim.

25 mm) entre cotes reals i teòriques dels punts de canvis de pendent transversal, en

- En les superfícies dels talussos d'excavació, s'admetran entrants i sortints de fins a deu
Totes les excavacions es realitzaran complint les previsions i exigències de l'article 320 del PG

centímetres (10cm).

3 a la OC 326/00 de 17 de febrer de 2.000 i amb les puntualitzacions següents:

- En les excavacions per a implantació de camins realitzades en sòls, es toleraran diferències
en cota de cinc centímetres (5 cm).

- Les excavacions seran "no classificades". Terreny sense classificar és el que pot requerir per

- En cunetes.- Els pendents no variaran en més d'un 20% de les teòriques; les cotes de fons

a la seva excavació l'ús de mitjans mecànics potents, com ara buldòzers de tipus D-10 o

no variaran en més de vint milꞏlímetres ( 25) mm en un o altre sentit; la posició en planta no

majors, retroexcavadores de gran potència o qualsevol combinació d'aquests sistemes, i fins i

variarà en més de deu centímetres ( 10 cm) cap a dins o fora. En cap cas es produiran

tot l'ús de voladures amb explosius.

retencions del corrent.

- El fons d'excavació, en qualsevol fase dels treballs, presentarà un pendent transversal
mínima del 4% cap a fora de la calçada, i es disposaran cunetes de guarda i de recollida

Abans de començar els treballs d'excavació, s'han de complir els requisits següents:

provisionals per tal de protegir totes les parts de l'esplanació en curs contra l'embassament i

- El contractista haurà preparat i presentat al Director d'Obra, per a la seva aprovació, un

l'erosió.

programa de desenvolupament dels treballs.

- La terra vegetal s'excavarà amb maquinària lleugera, sense que la sotmeti a compactació, ni

- A la zona afectada, i en les que tenen relació amb ella, s'hauran conclòs satisfactòriament

la aglomeri en terrossos. Els cavallers i aplecs s'implantaran en els llocs i amb les condicions

totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.

que indiqui la Direcció d'Obra, mantenint altures inferiors als dos metres (2 m), i amb la seva
superfície lliure lleugerament còncava.

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes estarà d'acord amb la informació continguda

- Al arribar al fons definitiu de desmunt, s'identificaran els materials existents en els cinquanta

en els plànols i com ordeni el Director d'Obra, no s'autoritza la execució d'excavació alguna

centímetres (50 cm) superiors, fraccionant en trams de control de l'extensió assenyalada en el

que, en totes les seves fases, no es desenvolupi amb referències topogràfiques exactes. el

Apèndix. Si del reconeixement practicat resultés que el sòl és de qualitat inferior a la que el

Director d'Obra, a la vista del terreny, dels estudis geotècnics, de les necessitats de materials,

PG-3 fixa per els adequats i / o la seva CBR 5 per al grau de compactació especificat, el

o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, i el contractista els haurà de

Contractista procedirà a adoptar les mesures de millora substitució per sòl seleccionat , o

fer amb aquesta definició, sense canvi per això en el preu de la unitat d'obra.

estabilització amb un conglomerant idoni per les seves característiques en un gruix tal que
s'assoleixin les compacitats i mòduls de reacció exigits per a l'acceptació de la subrasant.

Les excavacions s'iniciaran per la part superior del desmunt, evitant realitzar eixamplaments

- La subrasant complirà les condicions següents:

posteriors. Si calgués fer algun eixamplament una vegada conclòs el desmunt, es durà a terme

- La densitat seca "in situ" serà igual o superior al cent per cent (100%) de la màxima

des de les caps dels talussos i mai excavant els peus.

obtinguda en l'assaig de compactació Proctor Modificat.
- En assajar amb placa de càrrega de trenta centímetres de diàmetre (D=30 cm), estant amb la

En les excavacions en roca on ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el

humitat òptima, els mòduls

contractista haurà d'aplicar sistemes de tall previ per aconseguir un millor acabat dels talussos

E2  80 Mpa (800 kg/cm²)

i

E1  48 Mpa (480 kg/cm²)

i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'excavar. El contractista realitzarà els estudis i

- La superfície acabada del fons de desmunt, no diferirà de la teòrica definida en el Projecte en

assaigs pertinents per definir les característiques del pretall (calibre de les barrinades,

més de vint milꞏlímetres (± 25 mm) per dalt o per sota, quan es comprovi sobre estaques

separació, càrrega, microrretardo, ...), sotmetent-les a aprovació del Director d'Obra.

anivellades disposades en els punts característics dels perfils del Projecte.
Les toleràncies geomètriques en les diferents parts seran:
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G222 – EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

En el cas de posposar les activitats d'hidrosembra i plantacions respecte de l'acabat del
desmunt abastant entremig períodes de pluja, es procedirà a realitzar una hidrosembra

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

preventiva contra l'erosió, segons les directrius de la Direcció d'Obra.
G222U104

El contractista, en trobar algun nivell aqüífer en el curs de les excavacions, adoptarà les

mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l’abocador

mesures aprovades pel Director de les Obres per portar l'aigua fora de l'explanació amb la
mínima erosió i reblaniment a la superfície d'aquella, i, si no les prengués a temps, haurà de
reparar a càrrec seu les parts afectades per l'aigua, tan aviat es ho ordeni el Director d'Obra.

1. DEFINICIÓ

G221U010

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva execució

lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i

inclou les operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció

manteniment de l'abocador

del terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc
d'utilització.

Comprèn, a les zones que assenyali la Direcció d'Obra, la seva càrrega, transport a aplec,
S’inclouen en aquesta unitat els conceptes i les operacions següents:

formació de cavallers i manteniment d'aquests, fins i tot sembres de lleguminoses per a
abonament verd, la seva sega i la seva incorporació a la terra apilada. La terra vegetal



s'excavarà amb maquinària lleugera, el pas no la sotmeti a compactació, ni la aglomeri en

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja

terrossos. Els cavallers i aplecs s'implantaran en els llocs i amb les condicions que indiqui la

del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació

Direcció d'Obra, mantenint d'altures inferiors als dos metres (2 m), i amb la seva superfície

amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i

lliure lleugerament còncava. Es disposarà de cunetes perimetrals per evitar l'abocament

l’excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no

directe de vessaments a llits naturals amb excés d'aportació de fins segons les indicacions de

excavable amb mitjans mecànics.

la Direcció d'Obra.



Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar

Es realitzarà atenent les prescripcions contingudes en l'article 320 del PG.3 vigent.

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim
emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador.


La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.



Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.



Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

2. CLASSIFICACIÓ DE LES EXCAVACIONS EN RASES I POUS
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en rases i pous sempre es consideraran com
a: “Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca”.
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Es considera com a terreny sense classificar, incloent-hi roca, el que per a la seva excavació

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa

cal la utilització de mitjans de qualsevol tipus, inclosos mitjans mecànics potents, tipus D-10 o

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

superior, retroexcavadores de gran potència i, fins i tot, explosius o martells piconadors o
qualsevol combinació d’aquests sistemes.

A la proposta del programa, s'haurà d'especificar com a mínim:


Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES



Longitud màxima de perforació.

3.1 PRINCIPIS GENERALS



Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes.

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb l'antelació suficient, el començament de



Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició d’aquestes.

qualsevol excavació, a fi que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny



Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de

inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense

barrinades.

autorització de la Direcció d’Obra.
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la



Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades.



Esquema de detonació de les voladures.



Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en

iniciació de les obres d'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat

terrenys anàlegs als de l'obra.

assenyalada al Projecte i obtenint una superfície ferm i neta a nivell del previst al Projecte o
esglaonada fins arribar a aquest nivell. No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny,

profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar

l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.

una fonamentació satisfactòria.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les
Es vigilaran amb detall les franges que voregen l'excavació, especialment si al seu interior es

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i

realitzen treballs que exigeixin la presència de persones. El Contractista haurà de mantenir al

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia

voltant dels pous i de les rases una superfície de terreny lliure amb una amplada mínima d’un

obra.

metre (1 m) . No s’abassegarà, a les proximitats de les rases o pous, materials procedents o
no de l’excavació, ni se situarà maquinària que pugui posar en perill l’estabilitat dels talussos

L'aprovació del programa per la Direcció d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació

de l’excavació.

d’obtenir els permisos adequats i de l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per
evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. El Contractista haurà de prestar especial

També estarà obligat el Contractista a efectuar l'excavació de material inadequat per a la

atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

fonamentació, i la seva substitució per material apropiat, sempre que ho ordeni la Direcció
d’Obra.

L'aprovació inicial del programa per part de la Direcció d'Obra podrà ser reconsiderada per
aquesta si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest

Per a l'excavació de terra vegetal se seguirà allò que s'ha indicat a l'apartat 320.3.3 del PGI-10.

cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un nou programa de
voladures.

Es prendran les precaucions necessàries per impedir la degradació del terreny de fons
d’excavació en el interval de temps que hi ha entre l'excavació i l'execució de la fonamentació

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de

o de l’obra de la qual es tracti.

seguretat i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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3.2 APUNTALAMENT

3.5 NETEJA DEL FONS

En aquells casos en què s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista podrà

Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material desprès o fluix, i les seves

proposar a la Direcció d’Obra efectuar-les sense ella, explicant i justificant de manera

esquerdes i fractures es reompliran adequadament. Així mateix, s'eliminaran totes les roques

exhaustiva les raons que recolzin la seva proposta. En aquesta proposta, el Contractista

soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà present les característiques del
sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s’han d’alterar, per la qual

dinàmiques, a les proximitats. La Direcció d’Obra podrà autoritzar aquesta modificació, sense

cosa s’asseguraran contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint de

que això suposi cap responsabilitat subsidiària. Si al Projecte no figuressin excavacions amb

immediat, un cop la Direcció d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de

apuntalament i la Direcció d’Obra, per raons de seguretat, estimés convenient que les

formigó de neteja.

excavacions s'executessin amb ell, llavors podrà ordenar el Contractista la utilització
d’apuntalaments.

Quan els fonaments es recolzin sobre material cohesiu, l'excavació dels últims trenta
centímetres (30 cm) no s'efectuarà fins moments abans de construir aquells, i amb

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments es realitzaran per

l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra.

trams. En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites es produïssin
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista, al seu

4. EXCESSOS INEVITABLES

càrrec.

Els sobreamples d'excavació necessaris per a l'execució de l'obra hauran d'estar contemplats
en el Projecte o, per defecte, aprovats, en cada cas, per la Direcció d’Obra.

3.3 DRENATGE
Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i

5. TOLERÀNCIA GEOMÈTRICA D’ACABAT DE LES OBRES

instalꞏlacions auxiliars necessaris per expulsar-la. L'esgotament des de l'interior d'una

Les parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i dimensions exigides als

fonamentació haurà de ser fet de manera que no provoqui la segregació dels materials que

Plànols, amb les modificacions causades pels excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de

han de compondre el formigó de fonamentació, i en cap cas s'efectuarà des de l'interior de

refinar fins a aconseguir una diferència en més o en menys cinc centímetres (±5 cm) respecte

l'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores des del formigonat. El Contractista

de les superfícies teòriques en el cas de tractar-se de sòls i en més vint o menys cinc

sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d’Obra els Plànols de detall i la resta de documents que

centímetres (+20 o -5 cm) en el cas que es tractés de roca. Quant al fons, cap punt quedarà

expliquin i justifiquin els mètodes de construcció proposats.

per damunt de la superfície teòrica definida als Plànols, ni per sota en més de cinc centímetres
(5 cm) per a les excavacions en terra, i deu centímetres (10 cm) en roca.

Les instalꞏlacions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi de que
Les sobre-excavacions no autoritzades hauran de reomplir-se d'acord amb les especificacions

les operacions es puguin executar sense interrupció.

definides per la Direcció d’Obra.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
6. CONTROL DE QUALITAT
1. DEFINICIÓ

3.4 TALUSSOS
En el cas que els talussos presentin desperfectes, el Contractista eliminarà els materials
despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions complementàries ordenades per la

Inclou:

Direcció de l’Obra. Si aquests desperfectes són imputables a una execució inadequada o a

- totes les operacions de replanteig i materialització de referències

incompliment de les instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels

- l'abalisament de la zona de treball; l'excavació, càrrega i transport dels productes excavats

danys originats i dels costos corresponents.

amb els equips aprovats pel Director de les Obres
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 Abans de l'inici de l'excavació, i cada vegada que variï el subministrament, es realitzaran els

- els dispositius de drenatge i esgotament, entibacions i apuntalaments
- el refinament del fons de les rases i pous

assaigs d'identificació següents:

- qualsevol altre mitjà auxiliar necessari per concloure els treballs amb les característiques

 Límit líquid de la bentonita

exigides i en el termini programat.

 Densitat
 Viscositat (con de Marsch)

Es realitzarà atenent les prescripcions contingudes en l'article 321 del PG.3 Annex a l'O.C.

 pH

326/00 de 17 de febrer de 2.000, i les enunciades en aquest Plec per a les excavacions en

 Durant el procés d'excavació, es realitzaran diàriament els següents controls:

desmunts.

 pH del fang, amb paper indicador.
 Viscositat (con de Marsch)

En principi, no s'empraran explosius en cap cas.

 Densitat
 Durant el procés de formigonat es controlarà diàriament:

2. EXECUCIÓ

 pH del fang, amb paper indicador.
 Viscositat (con de Marsch)

El contractista haurà de mantenir una franja de terreny, d'un ample mínim d'un metre (1 m) al

 Percentatge de material retingut per el tamís 0,08 UNE

voltant de les rases i pous, totalment lliure, sense apilar materials ni situar maquinària dins
d'ella, per no posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

3.2.Criteris de presa de mostra
Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris indicats a les normes d'assaig

Els dispositius de acodalament de les entibacions estaran perfectament colꞏlocats.

corresponents.

Les excavacions en què siguin de témer corriments del terreny, es realitzaran per batatxes, i si,

3.3.Especificacions

àdhuc havent pres les mesures prescrites, es produïssin despreniments, el contractista haurà

Els materials arribaran a obra acompanyats del corresponent certificat del fabricant on es

d'extreure quant material caigui en l'excavació.

garanteixin les condicions exigides en aquest plec.
Estaran formats per una barreja de bentonita supersódica en aigua al 4-5% de proporció en

Una vegada aconseguit el fons de l'excavació es procedirà a la seva neteja i anivellació,

pes. La suspensió serà homogènia i estable.

suprimint qualsevol material solt o estovat, i emplenant adequadament les esquerdes i fissures,
havent de quedar amb toleràncies respecte a la cota teòrica de vint milꞏlímetres ( 20 mm).



Les instalꞏlacions d'esgotament i les de reserva estaran preparades perquè aquestes
operacions puguin desenvolupar-se sense interrupció. Els dispositius de succió, els conductes
filtrants i les canonades es colꞏlocaran fora de la superfície dels fonaments.

Característiques a les 24 hores de la fabricació (fang fresc):

Límit líquid de la bentonita

>= 500%

Densitat

> 1,02 g/cm3
< 1,1 g/cm3

3. LLOTS TIXOTRÒPICS PER EXCAVACIONS. CONTROL DE QUALITAT

Viscositat (con de Marsch)

32 - 35 s

pH

8,5 <= pH <= 11

3.1. Operacions de control


 Control del subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme al
plec de condicions.

Característiques durant l’excavació:

Viscositat (con de Marsch)

Superior al fang fresc

pH

8,5 <= pH <= 11
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2.1.1.b.- Control d'execució.

Característiques durant el formigonat:



Viscositat (con de Marsch)
pH

< 45 s
Superior al fang fresc

En cada tres mil metres quadrats (3.000 m²) de fons de desmunt es realitzaran:

8,5 <= pH <= 11

1 presa de mostra

Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050)

<= 3%

Toleràncies del material durant el procés d'execució:

1 granulometria per tamisat

NLT-104/91

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

- Densitat

± 0,05 g/cm3

1 proctor modificat

NLT-108/98

- Viscositat (con de Marsch)

+ 10 sg

1 CBR

NLT-111/87

-0 sg

i, un cop acabada la seva compactació, o sobre la superfície preparada en un dia de treball, si

Nul

fos inferior,

- Contingut de sorra

3.4 . Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment

5 densitats seques

NLT-109/87

No s'autoritzarà l'ús de llots que no arribin acompanyats del corresponent certificat del fabricant

5 humitats in situ

NLT-110/72

d'acord a les exigències del plec de condicions.

1 assaig de placa de càrrega  30 cm

NLT 357/98

Quan el fang analitzat en obra no compleixi les especificacions, s'haurà regenerar abans d'una

S'acceptarà el lot de superfície si:

altra utilització.
- La mitjana de les cinc densitats seques supera el valor corresponent al 100% de la màxima
TERRES I OBRES DE TERRA

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat;

2.1.1.- Desmunts en terra.

- Dos o menys de les densitats seques estan entre el 98% i el 100% PM;
- Els valors de E2 i E1 compleixen que E280 Mpa,

E150 Mpa i E2/E12.2.

2.1.1.a.- Control de producció.
2.1.2.- Terraplens.
Per cada tres mil metres cúbics (3.000 m3) excavats, o cada dia de treball si no s'arriba a la
xifra indicada:

2.1.2.a.- Fonament de Terraplens.
Per cada cinc mil metres quadrats (5.000 m²) es realitzaran els següents assaigs

1 presa de mostra

d'identificació:

1 granulometria per tamisat

NLT-104/91

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

1 presa de mostra

1 proctor modificat

NLT-108/98

1 granulometria per tamisat

NLT-104/91

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) excavats, o cada setmana de treball, si la

1 Proctor modificat

NLT-108/98

producció en ella fos inferior,

1 CBR

NLT-111/87

1 CBR

NLT-111/87
I un cop acabada la seva preparació, sobre la mateixa superfície, o la preparada cada dia, si

Si els materials es destinen a coronació de terraplè, per a les mateixes volums o períodes de

no aconseguís aquest valor:

temps assenyalats, es realitzaran doble nombre d'assaigs.

5 densitats seques
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5 humitats "in situ"

G226 - TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES

NLT-110/72

G226U020

S'acceptarà el lot de superfície si:

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i

- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i

mesurat sobre perfil teòric.
G226U030

- Dues, o menys, de les densitats seques estan entre el 95% i el 93% de la màxima obtinguda

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció,

en l'assaig Proctor modificat.

garbellat,

càrregues

i

transports

intermedis,

estesa

i

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

2.1.2.b.- Nucli de terraplens.
Per cada quatre mil metres quadrats (4.000 m²) preparats, o sobre la superfície preparada

Aquestes unitats d'obra es realitzaran d'acord amb el contingut dels articles 330 i 331 del PG 3

cada dia, si és menor:

de l'Annex a l'OC 326/00 de 17 de febrer de 2000, amb les puntualitzacions següents:

5 densitats seques

NLT-109/87

- A la coronació s'empraran sòls adequats o seleccionats, i de CBR> 10 en les condicions de

5 humitats "in situ"

NLT-110/72

compactació exigides. Les tongades, en cas de terraplens, s'executaran amb un gruix màxim
de 30 cm.
- Al nucli i fonament s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, amb les mesures

S'acceptarà el lot de superfície si:

necessàries per accelerar la consolidació i minimitzar els moviments diferencials, i per protegir
- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda

l'accés d'aigua als potencialment expansius i colꞏlapsables. Les tongades, en cas de

en l'assaig Proctor modificat; i

terraplens, s'executaran amb un gruix màxim de 30 cm. i, en cas de pedraplens, amb un gruix

- dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 98% i el 96% de la màxima obtinguda

màxim de 60 cm.

en l'assaig Proctor modificat.

- Els graus de compactació i continguts d'humitat a aconseguir en les diverses parts del
terraplè seran:


2.1.2.c.- Coronació de terraplens.

Fonamentació.- 95% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat
entre l'òptima almenys dos punts percentuals i més un punt percentual (Hopt-2) <H

Es controlarà com s'ha indicat en 2.1.1.b per al fons de desmunt.

<(Hopt + 1).


G224 - ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS

Nucli.- 95% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat entre
l'òptima almenys dos punts percentuals i més un punt percentual (Hopt-2) <H <(Hopt +
1). Si els sòls són inflables o colꞏlapsables, la humitat en el marge (Hopt-1) <H <(Hopt

G22400002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

+ 3).

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques



Coronació.- 100% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat
entre l'òptima almenys un punt percentual i més un punt percentual (Hopt-

Es farà d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.

1)<H<(Hopt+1).
Es farà d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.
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G227 – ESPLANADES

compactada, té per objecte disminuir la susceptibilitat de l'aigua del sòl i augmentar la seva
resistència, per al seu ús en la formació d'esplanades.

G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

L'execució d'un sòl estabilitzat in situ inclou les següents operacions:

o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric.

-Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball

G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons

-Preparació de la superfície existent.

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens

-Disgregació del sòl.

o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil

-Humectació o dessecació del sòl.

teòric

-Distribució de la calç o del ciment.

Compliran les especificacions de l’Article 330.3 i 330.4 del PG-3 vigent.

-Execució de la mescla.
-Compactació.

G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment

-Terminació de la superfície.

pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,

-Curat i protecció superficial.

humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de

Segons les seves característiques s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ,

l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

denominat respectivament S-EST1, S- EST 2 i S-EST3. Els dos primers es poden aconseguir

càrregues i transports intermedis.

amb calç o amb ciment, mentre que el tercer tipus s'ha de realitzar necessàriament amb

- Definició.

ciment.

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitant:
En el present projecte es farà servir sempre S-EST3.
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- La preparació de la superfície d'assentament.

2.-Materials

- El subministrament, transport, dosificació i barreja dels materials en control.

2.1.-Ciment

- L'extensió amb màquina idònia, humidificació i compactació de cadascuna de les

El ciment a emprar en la millora de la base de terraplens i del terreny en desmunts, per formar
el sòl S-EST3, serà CEM II/B-S/32,5.

capes.
- Terminació de la superfície.
- Curat i protecció superficial.

2.2.- Sòl

- Tots els treballs maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a

2.2.1.- Condicions generals
2.2.1.1.-Granulometria

la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

Els sòls a estabilitzar "in situ" amb ciment compliran, bé en el seu estat natural o bé després
d'un tractament previ amb calç, el que indica el quadre 512.1.2 següent:

Els sòls estabilitzats "in situ", han de complir el que especifica l'article 512 del PG-3 VIGENT,
introduït per l'Ordre Ministerial FOM / 891/2004, de 1 de Març.
1.-Definició
Es defineix com a sòl estabilitzat "in situ" la barreja homogènia i uniforme d'un sòl amb calç o

QUADRE 512.1.2

amb ciment i eventualment aigua, en la pròpia traça de la carretera, la qual convenientment

PLANAT ACUMULAT (% EN MASSA)
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3.- Tipus i composició del sòl estabilitzat

Tipus de sòl estabilitzat Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)
amb CIMENT

80

2

0,063

S-EST1 i S-EST2

100

>20

<50

El contingut de calç o de ciment del sòl estabilitzat, la capacitat de suport i densitat hauran de

S-EST3

100

>20

<35

complir el que indica el quadre 512.4 adjunt
QUADRE 512.4
ESPECIFICACIONS DEL SÒL ESTABILITZAT IN SITU

2.2.1.2.-Composició química
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç o amb ciment compliran el que indica el
quadre 512.2 adjunt:
QUADRE 512.2
Característiques

Norma

Matèria orgànica (MO) (% en massa
Sulfats solubles (SO3)(% en massa)

Tipus de sòl estabilitzat

Característiques

Unitat

Contingut de cal o

% en massa de

de ciment

sòl sec

Norma

Tipus de sòl estabilitzat
S-EST1 S-EST2 S-EST3
>=2

>=3

>=3

>=6

>=12

>=12

Índex CBR a set

UNE

dies *

103502
NLT-305

-

-

>=1,5

>95

>97

>98

S-EST1

S-EST2

S-EST3

Compressió simple, Mpa

UNE 103204

<2

<1

<1

a 7 dies *

UNE 103201

<1

<1

<1

Densitat (Proctor

% de la densitat

UNE

modificat)

màxima

103501

(*)Per la realització de aquests assajos, les provetes es compactaran amb la
densitat especificada en la fórmula de treball.

2.2.1.3.-Plasticitat
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran el que indica el quadre 512.3.2

El sòl a estabilitzar no presentarà seient en l'assaig de colꞏlapse (NLT-254) ni inflament en

adjunt

l'assaig d'expansió (UNE 103601).

QUADRE 512.3.2

Si el sòl que es vagi a estabilitzar presentarà inflament o colꞏlapse en els assajos esmentats,

Plasticitat del sòl en les estabilitzacions amb ciment

es comprovarà que aquest desapareix a terra estabilitzat en assajos realitzats a les vint hores

Característiques

Norma

S-EST2 i S-EST3

(24 h) de la seva barreja amb el conglomerant. Si a aquesta edat seguís presentant inflament o

Límit Líquid (LL)

UNE 103103

<=40

colꞏlapse es repetiran els assajos als tres dies (3 d) o als set dies (7d)

Índex de plasticitat (IP)

UNE 103104

<=15
El director de l'Obres haurà de fixar els assajos, d'entre els proposats pel Contractista, per
determinar la inalterabilitat de sòl estabilitzat.
En els sòls estabilitzats amb calç, en la fabricació de les provetes per a la realització de
l'assaig Proctor modificat (UNE 103501) entre la barreja del sòl amb calç i la compactació
haurà de transcórrer un temps semblant al previst per aquestes mateixes operacions en el
procés d'execució de les obres.
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El sòl estabilitzat in situ amb ciment haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la

* El contingut d'humitat del sòl en el moment de la seva barreja amb la calç o amb el ciment,

norma UNE 41240, que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi

segons la norma UNE 103300.

finalitzat el termini en la franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a que

* La humitat de compactació, segons la norma UNE 103300.

indica el quadre 512.5 adjunt:

* La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir el fixat
en el quadre 512.4

QUADRE 512.5

* L'índex CBR a set dies (7d) els valors han de complir les limitacions del quadre 512.4

Termini mínim de treballbilitat (Tpm) del sòl estabilitzat in situ amb ciment

* El termini de treballabilitat en el cas de l'estabilització amb ciment, el valor ha de complir el

Tipus d’Obra

Tpm (minuts)

que indica el quadre 512.5

Amplada completa

120

Per franges

180

Si la marxa de les obres ho aconsellés, el director de les mateixes podrà modificar la fórmula
de treball, justificant-ho degudament mitjançant els assajos oportuns, però respectant la
dosificació mínima, i si escau, el CBR mínim o la resistència mínima a compressió simple a set

4.- Equip necessari per a l'execució de les obres

(7) dies fixats per aquest Plec de prescripcions tècniques particulars. S'estudiarà i aprovarà
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats in situ amb calç o amb ciment cap

una altra fórmula de treball en el cas que variïn la procedència del ciment o les característiques

equip que no hagi estat prèviament aprovat pel Director de les Obres, després del tram de

del sòl a estabilitzar.

proves.
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl
Excepte justificació en contra, per a les carreteres amb categoria de trànsit pesant T00 a T1 o

estabilitzat en el moment de la seva compactació, serà de dos punts (

quan la superfície a tractar sigui superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2) serà

humitat òptima definida en l'assaig Proctor modificat.

2%) respecte a la

preceptiu l'ús d'equips que s'integren en una sola màquina les operacions de disgregació ,
dosificació i distribució de calç o del ciment i de l'aigua, i de barreja.

5.2.- Preparació de la superfície existent

A les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent, o la seva proximitat a obres de

Si el sòl que es va a estabilitzar fora en la seva totalitat d'aportació, com és el cas del present

pas o desguàs, murs o estructures, no permetessin l'ús de l'equip que normalment s'estigués

projecte, s'haurà de comprovar, abans d'estendre'l, que la superfície subjacent tingui la

utilitzant s'empraran els mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques

densitat exigida i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies d'aquest Plec.

obtingudes no difereixin de les exigides en les altres zones.
Si a la superfície del sòl a estabilitzar "in situ" existissin defectes o irregularitats que excedissin
dels tolerables, segons el parer del Director de les Obres, es corregiran segons les seves

5.-Execució de les obres

instruccions.
5.1.-Estudi de la fórmula de treball
5.3.- Disgregació del sòl
L'estabilització no podrà iniciar sense que el director de les obres hagi aprovat la seva fórmula
de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de proves, la qual haurà

No procedeix l'operació de disgregació ja que tot el sòl a estabilitzar procedeix de jaciments

d'assenyalar:

dels voltants de l'obra o de abassegaments de sòl sobrant de l'excavació.

* La dosificació de conglomerant, la qual no ha de ser inferior a la mínima fixada en el quadre
512.4
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La compactació es continuarà fins a aconseguir la densitat especificada en la fórmula de

5.4.- Humectació

treball. En la seva fase final s'evitarà sobrecarregar el sòl estabilitzat in situ amb compactadors
massa pesats.

L'aigua necessària s'afegirà acord es faci la barreja fins a aconseguir la humitat fixada a la
fórmula de treball. Es tindran en compte les precipitacions i evaporacions d'aigua que puguin
tenir lloc durant la realització dels treballs. L'aigua s'afegirà uniformement, i s'ha d'evitar que

Durant la compactació, la superfície del sòl estabilitzat in situ es conformarà fins arribar a les

s'acumuli a les empremtes deixades per l'equip d'humectació.

rasants i perfils assenyalats en els Plànols, amb les toleràncies establertes en el present Plec.
Si aquesta superfície presenta irregularitats, empremtes o discontinuïtats inadmissibles,
segons el parer del Director de les Obres, haurà escarificar-se lleugerament, recompactant una

5.5.-Distribució de la calç o del ciment

altra vegada la zona afectada, prèvia addició de l'aigua necessària. Un cop acabada la
La calç o el ciment es distribuiran uniformement amb la dosificació establerta, per mitjà

compactació no es permetrà recreixement algun.

d'equips mecànics. Només en zones de reduïda extensió no accessibles a aquests equips
podrà el Director de les Obres autoritzar la distribució manual. Per això els sacs de ciment es

5.8.-Terminació de la superfície

colꞏlocaran sobre terra formant una quadrícula de costats aproximadament iguals,
corresponents a la dosificació aprovada; un cop oberts els sacs, el seu contingut serà distribuït

Acabada la compactació, no es permetrà la seva recreixement. No obstant això per al sòl

ràpida i uniformement mitjançant rastells manuals o arrossegant de pues remolcades.

estabilitzat amb calç, i per al sòl estabilitzat amb ciment sempre que estigui dins del termini de
treballabilitat de la mescla, es podrà fer un refinament amb motoanivelladora fins a aconseguir

El ciment estesa que hagués estat desplaçat es reemplaçarà abans de la barreja.

la rasant i secció definides veuen els plànols de projecte.

5.6.-Execució de la barreja

Els materials procedents de refinació han de ser retirats a abocador segons el que disposa la
legislació vigent sobre medi ambient.

La barreja d'obtenir una dispersió homogènia al terra del conglomerant aplicat, el que es
reconeixerà per un color uniforme i l'absència de grumolls de ciment. Tot el conglomerant

5.9.-Execució de juntes

s'haurà barrejar amb el terra abans d'haver transcorregut una hora (1h) des de la seva
aplicació. El material estabilitzat amb ciment no podrà romandre més de mitja hora (1 / 2h)

Les juntes de treball es disposaran de manera que la seva vora quedi perfectament vertical, i

sense que es procedeixi a l'inici de la compactació.

per a això retallar la part precisa de la zona ja acabada.

5.7.-Compactació

En estabilitzacions amb ciment es disposaran juntes transversals de treball on el procés
constructiu s'interrompés més del temps de treballabilitat de la mescla.

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix, i el seu
grau d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Proctor modificat amb les

5.10.-Curat i protecció superficial

toleràncies admeses en l'apartat 512.5.1 del PG-3 i no haurà diferir en més de dos (2) punts
percentuals de la fixada en la fórmula de treball. Si tot i això al compactar es produïssin

La superfície del sòl estabilitzat in situ s'ha de mantenir humida durant un període mínim de set

fenòmens d'inestabilitat o enrotllament, s'ha de reduir la humitat per nova barreja i / o oreig fins

(7) dies a partir de la seva acabat. Per a això haurà de regar amb la deguda freqüència i, a

que deixin de produir-se.

partir que hagin transcorregut quatre hores (24 h) del final de les operacions d'acabat, disposar
un reg de curat segons s'especifica a l'article 532 "Regs de curat" del present Plec , mentre la
superfície es trobi encara humida.
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Quan la capa de sòl estabilitzat no constitueixi la coronació de l'esplanada, podrà prescindir del

* S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat

reg de curat sempre que es mantingui la superfície humida durant un període mínim de tres a

assolida.

set dies (3 a 7 d) a partir del seu acabament, i prèvia autorització del director de les Obres.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà:
Si es preveu la possibilitat de gelades dins d'un termini de set dies (7d) a partir de l'acabament,
el sòl estabilitzat haurà de protegir contra aquelles, seguint les instruccions del Director de les

* Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de

Obres.

l'estabilització; en el segon haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi de nova fórmula,
correcció parcial de la assajada, correccions dels sistemes de dosificació, etc.).

6.-Tram de prova
* Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la
Abans d'iniciar-se l'estabilització in situ amb calç o amb ciment serà preceptiva la realització

seva forma específica d'actuació; en el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous

d'un tram de prova, que es realitzarà amb l'gruix i fórmula de treball prescrits i emprant els

equips, o incorporar equips suplementaris.

mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres .
7.-Especificacions de la unitat acabada
Així mateix es verificarà mitjançant preses de mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb
les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització,, granulometria, contingut de

7.1.-Resistència, densitat i capacitat de suport

calç o de ciment i altres requisits exigits.
El sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment ha de complir el que especifica el quadre
512.4. segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui aconseguir.

El director de les obres ha de fixar la longitud del tram de prova, que no podrà ser inferior a
cent metres (100 m). El director de les obres determinarà si és acceptable la seva realització

Addicionalment, en la capa superior de les emprades en la formació de les esplanades el valor

com a part integrant de la unitat d'obra definitiva.

del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega (NLT-357)
serà superior a l'especificat en quadre adjunt 512.6. la determinació s'ha de dur a terme

Durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents:

transcorreguts entre catorze dies (14d) i vint dies (28D) des de l'execució.
* Correlació, si escau, entre els mètodes de control de dosificació de conglomerant establerts
en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control.

QUADRE 512.6
Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de

* Correlació, si escau, entre els mètodes de control d'humitat i densitat "in situ" i de dosificació

càrrega en funció del tipus de sòl estabilitzat

de ciment establerts en els Plecs de prescripcions tècniques i altres mètodes ràpids de control

Tipus de sòl estabilitzat

S-EST1

S-EST2

S-EST3

com ara isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d'aire , etc.

Ev2 (Mpa)

60

120

300

* Es comprovarà en la barreja la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i

El director de les obres podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per

de l'aigua i, si escau, de les addiccions.

altres procediments de control sempre que disposi de correlacions fiables i contrastades entre
els resultats dels dos assaigs.

* S'establiran les relacions entre humitat i densitat assolides

PLEC DE CONDICIONS

82

PROJECTE CONSTRUCT MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.

7.2.-Terminació, rasant, amplada i gruix
No es podrà estabilitzar in situ amb calç o amb ciment quan la temperatura ambient a l'ombra
sigui superior als trenta-cinc graus centígrads (35ºC).

La capa estabilitzada acabada ha de presentar un aspecte uniforme, exempta de segregacions
i d'ondulacions i amb els pendents adequades.

Amb pluges lleugeres es podran realitzar normalment les operacions d'aportació de ciment,
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per

mescla, compactació i acabat. Quan la força del vent sigui excessiva, segons el parer del

sota d'ella, en més de vint milꞏlímetres (20 mm) en estabilitzacions in situ per a la consecució

Director de les obres, no es podrà aplicar ciment.

d'esplanades.
Tota quantitat de ciment aplicada s'ha de barrejar amb el terra abans que hagi transcorregut
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplada de la capa estabilitzada, que en cap cas ha de

una (1) hora a partir de la seva aplicació. La humitat fixada a la fórmula de treball s'haurà

ser inferior, ni superar en més de deu centímetres (10 cm) a l'establerta en els Plànols de

d'aconseguir abans que hagin transcorregut dos (2) hores a partir de l'aplicació del ciment. La

seccions tipus.

barreja no podrà romandre més de mitja (1/2) hora sense que es procedeixi a la seva
compactació i acabat, o a una nova remoció i barreja.

El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els plànols de
La compactació s'ha de acabar abans que hagin transcorregut quatre (4) hores de la

seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 512.10.3 del PG-3

incorporació del ciment al sòl, termini que el Director de les obres podrà rebaixar a tres (3)
hores quan la temperatura ambient sigui superior a trenta graus centígrads (30ºC) . L'acabat

7.3.-Regularitat superficial

s'ha d'incloure abans que hagin transcorregut dos (2) hores des del començament de la
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, de estabilitzacions in situ de

compactació.

capes per a la formació d'esplanades E3 de les categories de trànsit pesant T00 i T0 ha de
complir el fixat en el quadre 512.7.

Mentre no s'hagin acabat la compactació, acabat i curat del sòl estabilitzat in situ amb ciment
haurà de prohibir l'acció de tot tipus de circulació que no sigui imprescindible per a aquestes

QUADRE 512.7

operacions. Un cop executat el reg de curat, no podran circular sobre ell vehicles lleugers en

Percentatge d’hectòmetres IRI (dm/hm)

els tres (3) primers dies, ni vehicles pesats en els set (7) primers dies, excepte amb

50

< 3,0

autorització expressa del Director de les Obres establint prèviament una protecció del reg de

80

< 4,0

curat mitjançant una capa de sorra o terra la dotació no ha d'ultrapassar els 6 litres per metre

100

< 5,0

quadrat (6 l / m²), i que haurà de ser completament retirada per escombrat abans d'executar
una altra unitat d'obra sobre el sòl estabilitzat in situ amb ciment.

8.-Limitacions de l'execució
9.-Control de qualitat
Les estabilitzacions in situ amb calç o amb ciment no es podran iniciar quan la temperatura
9.1.-Control de procedència

ambient, a l'ombra, sigui inferior a cinc graus centígrads (5ºC), i hi hagi fundat temor de
gelades. El director de les obres podrà rebaixar aquest límit a dos graus centígrads (2ºC) si la
temperatura ambient tingués tendència a augmentar, havent de suspendre els treballs quan la

9.1.1.-Cal

temperatura descendeixi per sota del límit primitiu. Quan es produïssin gelades dins d'un

Segons l'article 200 del PG-3.

termini de set (7) dies a partir de la seva estabilització "in situ" amb ciment, el sòl haurà de
protegir contra aquelles segons les instruccions del director de les obres.
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9.3.-Control de recepció

9.1.2.-Ciment
Segons l’article 202 del PG-3.

Es considerarà com a lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti
9.1.3.-Sòl

d'aplicar els quatre (4) criteris següents a una (1) sola capa de sòl estabilitzat in situ amb calç o

Abans de l'inici de l'estabilització in situ, s'ha d'identificar cada tipus de sòl, determinant la seva

ciment:

aptitud.
* Cinc-cents metres (500 m) de calçada.
De cada tipus de sòl, i sigui quina sigui la quantitat del mateix a estabilitzar, s'assajaran com a

* Tres mil cinc-cents metres quadrats (3500 m2) de calçada.

mínim quatre (4) mostres, afegint-se una (1) més per cada cinc mil metres cúbics (5000 m3), o

* La fracció construïda diàriament

fracció, d'excés sobre vint mil metres cúbics (20.000 m3) de sòl a estabilitzar.

* La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència, i amb el mateix
equip i procediment d'execució.

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assaigs:
A més de l'anterior, per a la capa de sòl estabilitzat amb ciment S-est2, que és la capa de
* Granulometria per tamisat, segons la norma UNE 103101.

coronació de l'esplanada, s'exigirà la deflexió patró màxima (Norma 6.3 IC Rehabilitació de

* Límit Líquid i Índex de Plasticitat, segons les normes UNE 103103 i UNE 103104

Ferms) mesura entre els catorze (14) i vint (28) dies des de la seva posada en obra d'acord

respectivament.

amb el quadre 512.8.

* Contingut de matèria orgànica, segons la norma UNE 103204.
* Contingut de sulfats solubles (expressats en SO3), segons la norma UNE 103201.

QUADRE 512.8
Reflexió patró

En el present projecte per tractar-se d'estabilització de sòl tolerable (0) es realitzaran també els

Categoria d’explanada

assajos:

-2

Deflexió patró ( 10 mm)

E3
<=125

* Assaig de colꞏlapse, segons la NLT-254
* Assaig d'inflament segons la UNE 103601

10.-Criteris d'acceptació o rebuig del lot

9.2.- Control d'execució

10.1.-Densitat

Es realitzaran els següents assaigs:

Per cada lot la densitat mitjana obtinguda no podrà ser inferior a l'especificada en el quadre
512.4 i no més de dos (2) mostres podran presentar resultats individuals de fins a dos (2) punts

Per cada lot dels definits en l'article 512.9.3 del PG-3 es prendran cinc (5) mostres aleatòries

percentuals per sota de la densitat especificada.

del sòl acabat barrejat amb la calç o amb el ciment sobre les quals es determinarà l'índex CBR
a set dies (7d) segons les norma UNE 103502 per als sòls S-EST1 i S-est2.

Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols,
base per a l'acceptació o rebuig.

Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment, o
una (1) vegada a la setmana si s'estabilitzés menor quantitat, es realitzarà un assaig Proctor

En el cas que la densitat mitjana obtinguda és inferior al valor especificat en el quadre 512.4,

modificat de la mescla, segons la UNE 103501.

es procedirà de la manera següent:
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* Si la densitat mitjana és inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per

En el cas que el gruix mitjà obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la manera

a cada tipus de material en el quadre 512.4, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent

següent:

al lot controlat i es reposarà amb un material acceptat pel Director de les Obres, a compte del
* Si el resultat obtingut és inferior al vuitanta per cent (80%) del valor especificat, s'aixecarà la

Contractista.

capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà amb un material acceptat pel
Director de les Obres, a compte del Contractista.

* Si la densitat mitjana no sigui inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat
especificada per a cada tipus de material en el quadre 512.4, s'aplicarà una penalització

* Si el resultat obtingut no és inferior al vuitanta per cent (80%) del valor especificat en, es

econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat.

podrà admetre sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional
corresponent a la capa superior per compte del Contractista.

Per a la realització d'assajos d'humitat i densitat "in situ" podran utilitzar-se, si el Director de les
Obres ho accepta, mètodes ràpids no destructius, com ara isòtops radioactius, carbur de calci,

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima.

picnòmetre d'aire, etc., sempre que mitjançant assaigs previs s'hagi determinat una
correspondència raonable entre aquests mètodes i les normes NLT-102/72 i 109/72.

10.4.- Rasant
10.2.-Resistència.
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del
Per cada lot la mitjana dels índexs CBR, o de la resistència a compressió simple en el cas de

Projecte no excediran de les toleràncies especificades a l'apartat 512.7.2 del PG-3, ni existiran

sòl S-EST3, no ha de ser inferior a l'especificada en el quadre 512.4 i cap resultat individual

zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi

podrà ser inferior a aquest valor en més de un vint per cent (20%).

problemes d'entollament, el director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la
capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari, sense increment de

En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència és inferior al valor especificat, es

cost per a l'Administració. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà

procedirà de la manera següent:

per compte del Contractista, sempre que això no suposi una reducció de l'gruix de la capa per
sota del valor especificat en els Plànols.

* Si el resultat obtingut és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat

10.5.- Regularitat superficial


en el quadre 512.4, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es
reposarà amb un material acceptat pel Director de les Obres, a compte del Contractista.

Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran
dels límits establerts en l'apartat 512.7.3 del PG-3. Si no ocorregués així, es procedirà
de la següent manera:

* Si el resultat obtingut no és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència



• Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es corregiran

especificat en el quadre 512.4, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a

els defectes mitjançant refinació i recompactació per compte del Contractista. En el

la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat.

cas de les estabilitzacions amb ciment, el refinament i la recompactació només es pot
fer si s'està dins del termini de treballabilitat. Si s'hagués ultrapassat aquest termini, es

10.3.-Gruix

demolirà i reconstruirà totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions del
director de les obres.

El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en els Plànols de seccions tipus.



No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats inferiors al

• Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà
una penalització econòmica del deu per cent (10%).

especificat en un deu per cent (10%).
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G228 – REBLIMENT I PICONATGE D’ELEMENTS LOCALITZATS

Excepte justificació en contra, la densitat seca després de la compactació a especificar en
aquest Plec serà, en la última capa no inferior al cent per cent (100%) de la màxima obtinguda

G2270003 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de

a l’assaig Próctor modificat i, a la resta de les zones, al noranta cinc per cent (95%) de la

rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre

mateixa.

perfil teòric.

En tot cas la densitat obtinguda haurà de ser igual o major que la de les zones contigües del

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de

reblert.

drenatge transversal amb tubs metàlꞏlics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i

3. EXTENSIÓ DE LES CAPES

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

El gruix màxim de les capes, mesurat després de la compactació, serà de vint-i-cinc

sobre perfil teòric.

centímetres, (25 cm), que es podrà augmentar en obra, per la Direcció d’Obra, si amb els

G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats

mitjans disponibles s’obté el grau de compactació exigit. En tot cas, s’ha de tenir en compte en

d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de

relació amb el material a utilitzar, que el gruix de la capa ha de ser superior a tres mitjos (3/2)

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

de la grandària màxima d’aquest.

G228U100 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de
rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre

4. CONTROL DE COMPACTACIÓ

perfil teòric.

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, abans de colꞏlocar l’esplanada

G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i

definitiva s’estabilitzaran els assentaments diferencials posteriors a la construcció del reblert.

compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

Es considerarà que aquests assentaments diferencials s’han estabilitzat quan la diferència

sobre perfil teòric

entre els assentaments absoluts de dos punts de l’eix de la última capa del reblert que distin 20

1. DEFINICIÓ

m mesurats en un interval de 3 mesos, en època de pluges, sigui inferior als límits indicats a la

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de sòls, procedents d'excavacions o

taula corresponent del PG-3.

préstecs, en reblerts de rases, extradós d'obres de fàbrica, fonamentació o suport d'estreps o
qualsevol altra zona, que per la seva reduïda extensió, compromís estructural o una altra

5. TOLERÀNCIA GEOMÈTRICA D’ACABAT D’OBRES

causa no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb què es porta a terme

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, a la coronació del reblert

l'execució de la resta del reblert, o bé exigeixi una atenció especial en la seva construcció.

localitzat es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb una

La seva execució comprèn les operacions següents:

distància entre perfils transversals no superior a tres metres (3 m), i anivellades amb precisió

Preparació de la superfície de suport del reblert localitzat.

milꞏlimètrica d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de coronació

Extensió d'una capa.

no estaran, en cap punt, per damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni

Humectació o dessecació d'una capa.

quedaran per sota d’aquesta en més de tres centímetres (3 cm).

Compactació d'una capa.
Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries.

La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze milꞏlímetres (15 mm), quan es

No es consideren inclosos dins d’aquesta unitat els reblerts localitzats de material amb missió

comprovi amb la regla de tres metres (3 m) estàtica segons la norma NLT-334 aplicada tant

específica drenant, als que fa referència un altre apartat del present Plec.

paralꞏlelament com normal a l'eix de la carretera. Tampoc podrà haver-hi zones capaces de

Es tindrà en compte el prescrit pel PG-3.

retenir aigua.

2. GRAU DE COMPACTACIÓ

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel
Contractista al seu càrrec, d'acord amb el que assenyala aquest Plec.
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 Resistivitat elèctrica
6. REBLERTS DE RASES PER A INSTALꞏLACIÓ DE CANONADES

 Contingut d'ió clor (Cl-)
 Contingut de sulfats solubles (SO4-)

Es tindrà en compte l’esmentat a l’apartat corresponent a aquest capítol del PG-3.

 Determinació del PH d'un sòl
 Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Proctor Modificat (NLT-

Excepte justificació en contra, es considera adient, per evitar posteriors assentaments

108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.

diferencials, omplir amb formigó l’espai entre el tub i el terreny natural fins, com a mínim, la
part superior del tub o la que sigui necessària per condicionaments resistents. En el cas de

A.2. Criteris de presa de mostra.

reblerts es construirien els mateixos fins al nivell previst per l’ompliment amb formigó i

Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment indicades en

posteriorment s’excavaria la rasa. En cas de que no es consideri factible aquesta solució,

cada assaig.

s’indicarà:

A.3.Especificacions

A la zona baixa el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, i sense matèria

Terres naturals procedents d'excavació o d'aportació.

orgànica. La grandària màxima admissible de les partícules serà de cinc centímetres (5 cm), i

Classificació de les terres utilitzables (PG3):

es disposaran en capes de quinze a vint centímetres (15 a 20 cm) de gruix, compactades

Terres tolerables:

mecànicament fins a aconseguir un grau de compactació no menor del noranta-cinc per cent

Contingut de pedres de D > 15 cm

(95%) del Próctor modificat segons UNE 103501.

S'han d'acomplir una de les següents condicions:

A la zona alta de la rasa el reblert es realitzarà amb un material que no produeixi danys a la
canonada. La grandària màxima admissible de les partícules serà de deu centímetres (10 cm) i

<= 25% en pes

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)

< 40

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)

< 65

Índex de plasticitat (IP) (NLT-105 i NLT-106) > (0,6 x L.L. - 9)

es colꞏlocarà en capes paralꞏleles a la coronació del reblert, fins a aconseguir un grau de

Densitat del Proctor normal (NLT-107)

 1,450 kg/dm3

compactació no menor del cent per cent (100%) del Próctor modificat, segons UNE 103501.

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)

>3

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)

< 2%

7. CONTROL DE QUALITAT
Terres adequades:
A.

CONTROL DE MATERIALS

Elements de mida superior a 10 cm

Nul

A.1.Operacions de control

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%

 Abans de començar el farciment, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)

< 40

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs

Densitat del Proctor normal (NLT-107)

 1,750 kg/dm3

d'identificació del material:

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)

>5

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.

Inflament dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)

 Determinació dels límits de Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)

< 2%

< 1%

104), cada 2500 m3.
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.

Terres seleccionades:

 Assaig Proctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.

Elements de mida superior a 8 cm

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%

Nul

En el cas de farcits de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)

< 30

específiques indicades en el plec, cada 2500 m3:

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)

< 10
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 Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) > 10
Inflament dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)

Nul

control de la temperatura ambient.

Nul

 Control de compactació. Es considera com a lot de control el material compactat en un dia,

Quan el farciment pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de

adequades o seleccionades.

250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

Característiques addicionals:

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i almenys una vegada per capa de

Estreps:

farciment. A la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

 Presa de coordenades i cotes a cada costat i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del

Farcits de murs prefabricats ancorats al terraplè:

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra.

 Inspecció visual per detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un
assaig de granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és

B.2. Criteris de presa de mostres.

menor de 10%, o si estant comprès entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del

Es seguiran els criteris que en cada cas indiqui la DO En general, els punts de control de

material, mesurat en tensions efectives en un assaig triaxial CU és superior a 25º.

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts

Diàmetre màxim

<= 250 mm

en la secció transversal de la tongada. En el cas de farcits d'estreps o elements en els que es

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèlꞏlula normalitzada T.A.)

 5000 m x Ohms

pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 mx Ohms i els d'origen

compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

industrial podran ser utilitzats si es compleixen les condicions següents:
- Contingut ió clor (Cl-)
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)
- Ph

< 1000 p.p.m. (obres no inundables)

B.3.Especificacions

< 500 p.p.m. (obres inundables)

Condicions generals:

< 1000 p.p.m. (obres no inundables)

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base del farcit.

< 500 p.p.m. (obres inundables)

Els pous i forats que apareguin s'han d'omplir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

entre 5 i 10

En les esplanades s'han de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador
de 50 t.

Subministrament i emmagatzematge: en camió bolquet i s'han de distribuir en munts uniformes

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.),

en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les a llarg del mateix dia i de manera que no

s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DO

s'alterin les condicions de les mateixes.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

A.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment

El material utilitzat s'ha d'emmagatzemar i utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades amb pols, per contacte amb

indicades. En cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució del

la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

reblert.

Han d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'han de referir
totes les lectures topogràfiques.

B.CONTROL D’EXECUCIÓ

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paralꞏleles a la rasant final.

B.1.Operacions de Control.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En

 Inspecció visual de la base sobre la que se assentarà el reblert.

particular, cal disposar dels resultats dels assajos per comprovar que s'ha arribat a la densitat

 Inspecció visual del material durant la descàrrega dels camions, retirant el que presenti

de compactació requerida.

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
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El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El farciment darrere de les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear

No es pot muntar una filada de plaques noves fins que la inferior no tingui colꞏlocades les

entre ells una superfície contínua de separació.

armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar

gruix, compactada.

entollaments.

Abans de començar el farciment, s'han de calçar les plaques de la primera fila per evitar

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat, o s'ha

qualsevol moviment.

de escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui

La colꞏlocació de les capes de terres s'ha de fer paralꞏlelament al parament format per les

l'adequada.

plaques.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2 ° C.

Els camions no han de circular a menys de 2 m de parament.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim

No s'utilitzaran màquines amb cadenes en contacte directe amb les armadures.

d'humitat, de manera uniforme.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància d'1 m del parament. La

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i

compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades

barreja de materials secs, calç viva o d'altres procediments adequats.

manualment.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin

Rases i Fonaments:

els sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul

Compactació del reblert de fonaments

d'elasticitat corresponent al segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es

de petites obres de fàbrica

 98% del PM

correspondrà amb el de les capes de terraplè adjacents.

Altres casos

 95 % del PM

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, han de donar-se al final unes passades sense
aplicar vibració.

B.4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació

No es podrà iniciar l'execució del reblert fins que no s'hagin corregit els defectes observats a la

s'hagi completat.

base d'assentament.

Gruix de les tongades

<= 25 cm

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una

Toleràncies d'execució:
- Planeïtat

importància fonamental en el control dels farcits, tant a nivell de materials com per l'estesa dels
± 20 mm/3 m

mateixos.

- Nivells ± 30 mm

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les

Estreps i murs:

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podrà admetre

Abans de procedir al farciment i compactació del extradós dels murs, cal realitzar el farciment i

un màxim d'un 40% de punts el resultat estigui un 2% per sota del valor especificat, sempre

compactació del terreny natural davant del mur per tal d'evitar possibles desplaçaments.

que la mitjana del conjunt compleixi amb l'especificació.

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o

En el cas d'estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys

condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, mesurats perpendicularment

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la

al parament de l'estrep

compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas

Densitat de la compactació:

-

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.

- En estreps

 100% PM

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les

- en el resta dels casos

 95% PM

limitacions establertes en el plec de condicions, o si no, el que indiqui la DO

Farcit de murs prefabricats ancorats al terraplè:
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Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de

S'examinarà la descàrrega a l'acopi o al tall, rebutjant els materials que, a simple vista,

regularitat superficial.

presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al màxim acceptat en la
fórmula de treball.

MATERIALS FILTRANTS
Es prendrà una mostra dels sòls que han d'envoltar, i es determinarà la seva granulometria per

Cada dia que s'utilitzi tot-u artificial a l'obra es realitzaran els següents assaigs:

tamisat. (NLT 104/91).

- 1 Proctor modificat, segons Norma NLT-108/98.
- 1 Equivalent de sorra, segons Norma NLT-113/87.

Igualment, es prendrà una mostra del material proposat pel Contractista, i es determinarà la

- 1 Granulometria per tamisat, segons Norma NLT-104/91.

seva granulometria per tamisat. (NLT 104/91).

Un cop a la setmana:
- 1 Determinació de l’índex de lloses, segons Norma NLT-354/91.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons Norma NLT-105/91 i 106/91

S'admetrà l'ús del material filtre si, simultàniament, compleix les condicions següents:

- 1 Coeficient de neteja, segons Norma NLT-172/86.

4.5 

D15
 55
.
d85

D15
5
d15

D50
 25
d50

Un cop al mes:

D60
 20
d10

- 1 Desgast de los Ángeles, segons Norma NLT-149/91.
Si a la meitat dels dies d'ocupació durant una setmana: s'obtinguessin valors de l'equivalent de

Sent

sorra inferiors o iguals a trenta-dos (32); o les granulometries diferissin del fus ZA-40 de

Di la mida del gra de material filtre superat només pel "i%" d'aquest, i

manera que en els tamisos UNE 20 i 10 se separessin en tres o més ( 3%) punts dels valors

di la mida del gra de sòl superat només pel "i%" d'aquest.

màxims o mínims establerts, en els UNE 5 i 2 en dos o més punts ( 2%), i en els UNE 400

TOT-Ú ARTIFICIAL.

mm i 80 mm en un o més punts ( 1%), es procedirà a aturar el subministrament, i a una

2.6.1.- Control de procedència.

intensificació del rentat i revisió del sistema de dosificació, i el Director d'Obra fixarà les
condicions per admetre la represa del subministrament.

Es prendran quatre (4) mostres de cada procedència proposta. A cada mostra es realitzaran

2.6.3.- Control d’execució.

els següents assaigs:

S'estableix com la mida del lot de control dos-cents cinquanta metres longitudinals de capa

- 1 humitat natural (NLT-102/91).

amb tota l'amplada de cada calçada.

- 1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91).
- 1 Proctor Modificat (NLT-108/98).

Per cada lot es realitzaran:

- 1 Equivalent de sorra (NLT-113/87).

-1 Proctor modificat (NLT-108/98)

- 1 CBR (NLT-111/87).

-1 Equivalent de sorra (NLT-113/87)

- 1 Desgast Los Ángeles (NLT-149/91).

-1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91)

- 1 Coeficient de neteja (NLT-172/86).

sobre mostres preses a la planta de preparació. I un cop conclosa la compactació:

Perquè s'admeti el subministrament, tots els valors d'assaig sobre les quatre mostres, hauran

- 6 humitats naturals (NLT-102/91)

de complir els valors especificats.

- 6 densitats "in situ" (NLT-109/87)
- 1 placa de càrrega (NLT-357/98)

2.6.2.- Control de producció.

S’acceptarà el lot si:
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G22D – ESBROSSADA DEL TERRENY
- les sis densitats són més grans que la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; o
G22DU030

- la mitjana de les densitats és més gran que la màxima, i no més de dos queden entre els

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la

valors corresponents al noranta-vuit per cent (98% PM) i el cent per cent (100% PM) de la

llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre

màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i

perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

- el mòdul E2 en l'assaig de placa supera el valor prescrit (120 Mpa), i es E2/E12.2.

d'abocament i manteniment de l'abocador

Si no es compleixen, simultàniament, les dues primeres condicions, no s'acceptarà el lot i
haurà re-compactarse. Si no es compleixen les condicions de l'assaig de placa de càrrega,

1. DEFINICIÓ

s'estarà al que determini la Direcció d'Obra.

Consisteix en extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes,

Respecte a la rasant, les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta

mala herba, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material

en els Plànols del Projecte no excediran les toleràncies especificades a l'apartat 510.7.3 del

indesitjable segons el Projecte o a criteri de la Direcció d’Obra.

PG-3, ni existiran zones que retinguin aigua.

Es tindrà en compte allò prescrit al PG-3.

Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi problemes d'entollament, el

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el

director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi

Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per

la minva amb el gruix addicional necessari. Quan la tolerància sigui depassada per excés,

aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a

aquest es corregirà sempre que això no suposi una reducció de l'gruix de la capa per sota del

la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al

valor especificat en els Plànols.

Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient.

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts,

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer

es procedirà si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es

lloc, per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació

escarificarà la capa en una profunditat mínima de 15 centímetres (15 cm ) i es tornarà

vigent. Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els

compactar i refinar.

abocadors.
G22T – PISTES A TALL

G229 - REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT PER A DRENATGES
G229U010
G229U020

G22TU102

Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20
a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions.
Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàlꞏlics
corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec.

Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la
morfologia original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport
de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu
manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè
d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la reposició
de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal.

Es corresponen amb el que defineix l'apartat 421.1 de l'article 421 del PG3. Els materials
utilitzats han de complir el que prescriu l'apartat 421.2, i l'execució es durà a terme segons el

1. DEFINICIÓ

que assenyala els apartats 421.3 i 4 del mateix article 421 del PG 3, segons OC 326/00 del 17

Consisteix en el replanteig del camí o pista per accedir als diferents punts indicats en el

de Febrer de 2.000.

Projecte Constructiu, execució de l’excavació o terraplenat necessari per permetre el pas de
maquinaria i vehicles de transport També està inclòs, sempre i quant la Direcció d’Obra ho
autoritzi, la restitució a l’estat original de la zona del camí o pista i llur reposició de la terra
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vegetal. El sòl a utilitzar en el terraplenat serà el de la pròpia obra. També està inclòs el
manteniment del camí o pista mentre duri l’obra.

2.1.- Formigó

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el

Serà HA-30 de trenta newtons per milꞏlímetre quadrat (30 N / mm²) de resistència

Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per

característica a trencament a compressió a vint dies (28), i docilitat tal que el seient del con

aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a

d'Abrams sigui superior a dotze centímetres (> 12 cm) , podent utilitzar consistència líquida, de

la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al

acceptar-lo o proposar la Direcció d'Obra.

Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient.
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer

2.2.- Armadures

lloc, per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades d'acer B500S disposades

vigent. Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els

longitudinalment segons les generatrius d'un cilindre que deixin un revestiment de quatre

abocadors.

centímetres i mig (4,5 cm) en els pilons de ø 85 cm, i de cinc centímetres (5 cm) en els de ø
100 cm, abraçades per un conjunt de marcs regularment espaiats, soldats a elles en la meitat

G3 – FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ

dels punts de contacte, i lligats a l'altra meitat. Les armadures longitudinals es doblaran en arc
de fletxa la quarta part del diàmetre (ø / 4) a la punta del piló.

Prèviament a l’inici dels treballs en les estructures, el Contractista haurà de presentar el
corresponent Pla d'Accessos, definint el procés d'execució, la manera i el camí d'accés,

3.- Equip necessari per a l'execució de les obres

incloses les mesures de control d'accessos a la zona d’obres i les possibles afeccions al
trànsit. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra per a poder iniciar els treballs

Els treballs de pilotatge seran portats a terme per equips especialitzats en ells, de competència

corresponents. Aquest Pla també contemplarà les possibles afeccions al medi natural.

acreditada, i acceptats per la Direcció d'Obra, amb els mitjans humans i materials adequats a
una bona aplicació de les tecnologies involucrades.

G3E - PILOTS
4.- Execució de les obres
G3E5U030 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació
recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant,

Aquestes unitats d'obra es realitzaran d'acord amb el contingut dels articles 671.1 a 671.5 del

entubació,

PG-3, modificat per l'Ordre Ministerial 1382/2002.

formigó

HA-25,

colꞏlocació

d'armadures

(sense

subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Tots els pilots hauran de ser formigonats immediatament després de completar la seva
excavació utilitzant en cada cas un tub - trompa de longitud adequada per garantir que no es

1.- Definició

produeixi la caiguda lliure del formigó en l'excavació.

Consisteix en l’execució de piló del diàmetre especificat, tipus CPI-4, d'extracció amb

Es garantirà que l'armat del pilot no estigui en contacte amb el fons, penjant de la seva

entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació,

embocadura. Així mateix, en els pilons sense entubació, es vigilarà que durant l'operació de

formigó HA-25, colꞏlocació d'armadures, i retirada i transport a l'abocador de materials

descens de l'armadura dins del pilot excavat no es copegin els laterals ni es arrossegament

sobrants, incloent cànon d'abocament i manteniment.

material d'aquests, procedint-se a repetir l'operació de colꞏlocació de la gàbia en cas contrari (i
netejant amb raspall de pues metàlꞏliques les barres a les que pogués haver-se adherit
material durant l'esmentada operació de descens). No significaran modificació de l'activitat la

2.- Materials

possible necessitat de grues especials ni la possible necessitat de colꞏlocació de la gàbia per
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fases inclòs el soldat entre mòduls per l’hissat i descens de la gàbia per presència
G3J GABIONS I ESCULLERES

d'impediments físics (topografia, presència de línies elèctriques, estructures existents, etc.).

G3J2U020

El formigó dels pilons es colꞏlocarà sense interrupció, de manera que entre la introducció de

Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs
subministrament i colꞏlocació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

dues pastades successives, no passi el temps suficient per a la iniciació de l'enduriment.
G3J2U030

Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i colꞏlocació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Si per alguna avaria o incident, aquesta prescripció no es complís, l'Enginyer Director decidirà
G3J2U050

si el piló podrà acabar i considerar vàlid o no.

Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i colꞏlocació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

G3J2U055

Els pilons es formigonaran fins a un (1) metre per damunt de la cota inferior de l'encep o de les

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i colꞏlocació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

llindes de les piles si escau, procedint posteriorment al escapçat l'estaca fins enrasar amb
G3J50002

aquesta cota inferior.

Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en

Es confeccionarà una part de treball de cada pilot, en què es reflectiran tots els elements

qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i colꞏlocació,

assenyalats en el PG-3.

mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Es comprovarà la qualitat de l'execució mitjançant assaigs sònics amb dispositiu emissor-

Es defineix com escullera de protecció formigonada, la capa de fragments de roca sana, dura i

receptor introduït en canonada d'auscultació prèviament disposada a l'interior de cada pilot o

resistent a la meteorització col ꞏ locada sobre el talús d'una obra d'farcits, a la solera d'un camí

pantalla sobre els pilons de cada OF confeccionant una acta de realització dels assaigs en què

a manera de gual, o sobre la superfície final al peu del talús de desmunt en sòls o en roques

es deixarà constància:

toves ia les fonamentacions de ponts i viaductes sobre llits naturals, omplerts els buits amb

- Identificació del pilot provat: croquis de la fonamentació que forma part, en què es referència

formigó ciclopi, per tal de protegir-los contra l'erosió.

la calçada, l'estrep o pila i el piló.
- Dispositius utilitzats.

Abans de procedir a la col ꞏ locació de l'escullera es prepararà el terreny eliminant almenys els

- Conclusions tretes dels resultats obtinguts en la prova.

quaranta (40) centímetres superiors. Un cop abocat el material es procedirà a la seva col ꞏ
locació de manera que s'obtingui una bona lligam de les pedres gruixudes i que el material
sovint ompli els buits entre aquestes. La col ꞏ locació s'efectuarà amb tractor equipat amb fulla

5.- Tolerància en la posició dels pilots

d'empenta o per col ꞏ locació individual de les pedres gruixudes amb retroexcavadora o grues.
Els pilots hauran de quedar colꞏlocats en una posició que, en planta, no difereixi en més de
quinze (15) centímetres de l'assenyalada en els Plànols en cap sentit, i amb una inclinació tal

En cap cas la part més sortint de les pedres sobresortirà més de la meitat de la seva dimensió

que la desviació de l'extrem, respecte a la prevista, no sigui més gran del tres per cent (3%) de

mínima respecte de la superfície teòrica externa del escullera segons la disposició indicada en

la longitud de l'estaca.

els plànols.

Abans de la introducció de l'armadura, el Contractista donarà compte a l'Enginyer Director per

S'estendrà l'escullera amb el talús fixat en Plànols, i es perfilarà la seva superfície de manera

procedir a la comprovació de la mateixa, així com de la profunditat del pilot, de la qual s'ha de

que ofereixi un acabat homogeni

deixar constància documental, conformada per la Direcció d'Obra.
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G3Z - CAPES DE NETEJA EN FONAMENTACIONS

- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

G3Z1U010

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a

- Identificacions dels àrids: procedència i assajos d'identificació.

capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base

- Identificació del ciment: procedència i assajos de recepció.

d'assentament, estesa i esquerdejat.

- Dosificacions a utilitzar en cada tipus de formigó: pesos de cada fracció d'àrids, ciment, aigua
i additius per metre cúbic; granulometries sense i amb ciment, consistències i resistències a

Aquestes unitats d'obra comprenen: el replanteig dels límits i cotes de les capes; la disposició i

trencament obtingudes.

fixació dels encofrats necessaris per a la contenció lateral i el guiatge dels dispositius de
rasant; la fabricació, o adquisició, transport a obra, abocament, estesa, compactació i curat del

La planta acceptada, haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves

formigó, i qualsevol maquinària, material o obra auxiliar necessària per concloure la unitat

instalꞏlacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

d'obra amb les condicions de qualitat exigides i en el termini programat.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les
Els materials utilitzats en la fabricació de formigons han de satisfer les condicions que es fixen

prescripcions dels apartats 610.6,7,8,9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les

per a ells en els articles 202 (Ciments), 280 (Aigua a emprar en morters i formigons), 281

superfícies obtingudes seran les assenyalades en l'apartat 610.13.

(airejants a emprar en formigons), 283 (Plastificants a emprar en formigons), i en els apartats
610.2.3 i 610.2.4 del capítol 610 del PG-3, així com el que prescriu la Instrucció EHE-08.

Els elements de formigó seran objecte de control de qualitat de nivell normal, segons està
definit en la Instrucció EHE-08, i expressament indicat en els Plànols.

Els formigons seran de consistència plàstica o tova, no admetent l'ocupació en obra de
formigons la consistència es tradueixi en seients del con d'Abrams superiors a set centímetres

Els increments del gruix de la capa de formigó de neteja deguts a sobre-excavacions per dotar

(7 cm).

la base d'assentament d'un mínim d'homogeneïtat, segons criteri de la Direcció d'Obra, o
deguts al resultat de la neteja i anivellament de l'excavació realitzada no constituiran una

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del

modificació de l'activitat. De la mateixa manera, el sobreample que necessiti donar el

PG-3.

contractista a la capa de neteja per a operacions posteriors, fora dels 10 cm. recollits com a
criteri en els Plànols, no constituiran tampoc una modificació de l'activitat.

El ciment emprat serà qualsevol del grup CEM II / B de la classe 32,5, segons Norma UNE
G3Z1U030

80.301.

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, colꞏlocació i vibrat.

Si es pretén utilitzar formigó preparat, el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

Es farà d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.

- Planta preparadora:
- Propietari o raó social (nom i cognoms o nom; adreça postal; número de telèfon).
- Composició de la planta:
- Acopis d'àrids (núm. i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; sistema de dosificat,
i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca de fabricant i model, tipus,
capacitat de pastada, temps de pastada; producció horària; comandament i control; ...);
magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta; marca
tipus i qualitat;...).
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El contractista haurà de presentar, previ a l’inicio de les obres un llistat on consti, el personal,
GT – TÚNEL NATURAL

la maquinària a utilitzar, així com els materials que es proposi utilitzar. Tot això haurà d’estar
degudament documentat amb els seus respectius Currículums, títols i certificats de qualificació

G22C – EXCAVACIÓ EN TÚNEL

professional, amb els seus cursos de formació homologats, la maquinària amb la seva
documentació de característiques tècniques i revisions periòdiques obligatòries, si s’escauen

G22CU022

m3

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora,

(ITV, etc), i en quan als materials el seus certificats de qualitat emesos pels respectius

mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense

fabricants.

sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i

Tots aquest medis humans i materials hauran de ser aprovats per escrit per la Direcció de les

transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús

Obres prèviament a l’inicio de l’execució de les obres.

amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22CU024

m3

La Direcció de les Obres podrà rebutjar una o varies de les propostes del contractista, el qual

Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora,

estarà obligat a presentar solucions alternatives.

mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense
sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la

El contractista proposarà tanmateix els sistemes de construcció prestant especial atenció a

Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels

aquelles unitats d’obra que pugin comportar riscs, especialment les excavacions amb

productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos

que

calguin,

inclòs

cànon

d'abocament

voladures (que com sabem la normativa exigeix en concret un projecte formal signat i visat),

i

l’aplicació dels sosteniments, circulació de personal, mesures de seguretat, etc..

manteniment de l'abocador
G22CU030

m3

Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb

Condicions generals.

fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària

En els plànols adjunts es defineix la situació i característiques dels tipus de sosteniment

d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2)

projectats i les línies que serviran de referència per a l’amidament i abonament de les unitats

metres i fins a tres (3) metres definida per la Direcció d'Obra,

d’excavació, que inclouen la precisió de possibles convergències i toleràncies de

incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a

sobreexcavacions.

l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Es defineix com línia d’abonament a la línia situada per damunt de les corresponents a
l’aplicació estricta dels sosteniments previstos. Aquesta línia es considera repercutida en els

L’excavació consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a l’arrencada, transport a

preus unitaris de les activitats d’excavació, formigó projectat i formigó projectat de revestiment

l’exterior i abocada del material procedent del túnel d’acord amb els plànols del Projecte i les

amb el següent criteri: el gàlib d’abonament de l’excavació, elements de sosteniment (formigó

modificacions imposades o decidides durant la construcció per la Direcció d’Obra, per a

projectat, encavallades, bulons, etc.) i revestiment de formigó projectat, serà sempre el definit

l’execució del túnel definit en el present Projecte.

en els plànols per cada tipus de sosteniment.

L’excavació del túnel s’efectuarà per algun dels dos següents procediments:

Totes les sobreexcavacions i sobregruixos o increments de perímetre addicionals resultants
del procés d’excavació es consideren incloses en els volums de les diferents unitats d’obra.

-

Mitjançant fregadora, martell hidràulic o d’altres medis mecànics

-

Mitjançant perforació i voladura

Sobreexcavacions ordinàries superiors a les contemplades per la línia d’abonament fixada en
plànols, es consideren repercutides en els preus unitaris sense perjudici de que
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sobreexcavacions anormals o excessives puguin ser penalitzades amb la colꞏlocació de

condicionaments d’índole constructiva que afecten al sosteniment a aplicar, i que també han

sosteniment al marge dels definits, que puguin garantir la rigidesa i continuïtat del sosteniment.

de ser tinguts en compte (eixamples, entroncament, continuïtat en les tasques del túnel, etc.) i

Aquests sosteniments es colꞏlocaran a judici de la D.O. i no serà d’abonament.

la seva aplicació haurà de ser consensuada entre les parts.

Si es produeixen despreniments localitzats, amb un volum superior a 25 m3 s’abonarà el

No obstant, la selecció final a aplicar serà a criteri exclusiu de la Direcció d’Obra. El tipus de

reompliment amb formigó de revestiment entre la línia d’abonament de l’excavació i la

roca s’avaluarà amb la informació existent en el front del túnel en cada avanç.

superfície produïda després del despreniment.
L’aprovació per part de la Direcció d’Obra dels mètodes de treball no eximeix de responsabilitat
Sistema d’excavació i sosteniment

al Contractista durant les obres i fins que aquestes hagin estat rebudes definitivament. En

Generalitats

aquest cas, al utilitzar-ne explosius a les zones de Granit GR II-III, el Contractista estarà obligat

El mètode constructiu que s’emprarà serà el denominat Nou Mètode Austríac (NMA). Aquest

a realitzar els estudis previs i controls exigits per la legislació vigent i a complir amb la

mètode consisteix, simplificadament, en colꞏlocar posteriorment a l’excavació i immediatament

normativa existent al control i limitació de vibracions i limitació de càrregues, de forma que no

darrera aquesta, un sosteniment provisional flexible format fonamentalment per encavallades,

es produeixin danys ni riscs sobre les estructures existents com a conseqüència de l’excavació

formigó projectat i bulons d’ancoratge.

del túnel.

El sosteniment a aplicar, així com les dimensions exactes de la selecció a excavar i les fases

El Contractista redactarà el Projecte de voladures, complint en tot l’establert per la normativa

constructives que es subdivideix aquesta, depenen de les característiques de la roca

vigent, i incloent un estudi de vibracions amb les possibles afectacions derivades. Aquest

travessada i seran per tant variables al llarg del túnel.

projecte haurà d’estar signat per un tècnic qualificat competent i haurà de ser ineludiblement
aprovat pel Director d’Obra prèviament a l’inicio de les obres.

El disseny adoptat pel sosteniment del túnel es basa en la definició de dues tipologies de
terreny i, corresponentment, dos tipus de sosteniment. En cada avanç s’avaluaran en el front

En el moment d’iniciació de les excavacions del túnel, el Contractista està obligat a tenir

les característiques geomecàniques de la roca que apareix, en funció d’això s’agruparà

disposades totes les instalꞏlacions i medis previstos pel treball, i aplegats els materials

aquesta en un dels tipus definits i en conseqüència, s’aplicarà el tipus de sosteniment que

necessaris per a poder aplicar amb rapidesa el sosteniment previst i les mesures

correspongui dels que estan descrits al projecte constructiu.

extraordinàries previsibles que exigeixi la seguretat del personal i la conservació de

Els dos litotips de roca és corresponen amb els tres tipus de sosteniment es denominaran,

l’excavació.

Tipus I, Tipus II i Tipus E; essent de forma molt genèrica, el tipus I el que correspon a la Unitat
GR-II-III de Granit Moderadament a Lleugerament Meteoritzat , el I seria la situació en que la

Tipus de roca i sosteniment

Unitat GR III-IV. De Granit Meteoritzat apareix a la zona de destrossa, el tipus E es correspon

La descripció i caracterització de cadascun dels tipus de roca es mostra en les taules adjuntes.

amb les zones de embrocament. El Tipus I correspon a una roca de millor qualitat i en

Els paràmetres assenyalats són els criteris que han de tenir-se en compte per a la classificació

conseqüència s’aplicaria el sosteniment més lleuger, mentre que el Tipus II es refereix a la

del terreny del front del túnel en el grup corresponent en funció dels paràmetres geotècnics,

roca de característiques menys favorables. Als embrocaments de túnel s’estendrà l’aplicació

litotips, etc. I per l’aplicació dels elements del sosteniment definits al projecte constructiu.

del sosteniment més pesant, el mateix que serà aplicat a les zones de característiques
geotècniques més dolentes i almenys durant sis metres lineals fora de la línia del talús.
Durant l’obra, l’elecció del tipus sosteniment a aplicar s’ha de portar a terme amb la discussió
dels aspectes determinants entre tècnics representants de l’Administració i del Contractista, a
partir dels criteris d’avaluació purament geotècnics o geològics. Poden existir altres
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modus aprovat pel Director de l’Obra. El Contractista haurà de presentar còpies tots aquests
TAULA DE SOSTENIMENIMENTS DE TÚNEL

registres al Director de l’Obra amb regularitat durant l’avanç del túnel.

SECCIÓ TIPUS

S-I

APLICACIONS

GR-II-III

RMR (Bieniawsky) intervals

40

37

37

1,98

1,98

1,98

Índex

Q

(Barton)

valors

mitjos

SOSTENIMENT

GR III-IV
Dic de microgranit

S-E
Amb la informació obtinguda en cada avanç, el Contractista elaborarà mensualment un informe

GR III-IV

on es recullin totes les característiques geològiques dels terrenys travessats, així com un
plànol geològic del front i dels capcers, classificacions donades als terrenys i sosteniments
aplicats. Aquesta informació es correlacionarà amb les dades obtingudes de l’auscultació. De
l’informe es remetrà còpia enquadernada a la Direcció d’Obra. L’elaboració d’aquest informe

(2)

BULONS

L=4 m.

L=4 m.

L= 4 m.

(long x transv)

1,25 x 2,0 m.

1,25 x 1,5 m.

1 x 1,5 m

ENCAVALLADES

THN-29 @1,25 m

THN-29 @1,25 m

HEB-160 / 1 m.

SEGELLAT

5 cm. amb fibres d’acer

1ª

CAPA 15 cm.
Malla 15x15 x 6

FORMIGÓ

no serà d’abonament, ja que es suposa inclosa en els preus d’excavació i sosteniment.
A la vista d’aquests informes mensuals, el Director d’Obra informarà al Contractista sobre
qualsevol canvi que consideri necessari en quant al sosteniment primari, i els mètodes

20 cm.

20 cm.

Malla 15x15 x 6

Malla

d’excavació i sosteniment. Si el Contractista desitja modificar els seus mètodes d’excavació i
d’aplicació del sosteniment haurà d’obtenir l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra.

15x15x

6

1

PROJECTAT

REVESTIMENT

(1)

S-II

10 cm

10 cm

La Propietat no garanteix que totes les dades geològiques disponibles i incloses en el Projecte

10 cm

FORMIGÓ

reflecteixin per complet les condicions que existeixen, donat que existeixen incerteses

PROJECTAT

inherents al tipus d’estudi, i no garanteix cap interpretació d’aquests registres o de qualsevol
informació geològica assenyalada o implícita en els Plànols.

Formigó Projectat de 35 N/mm2 de resistència característica reforçada amb 40 kg/m3 de
fibres d’acer.

(2)

El Contractista haurà d’establir les seves pròpies deduccions o conclusions en quant a la

Entre els pks 5+380 i 5+480 es colꞏlocarà un buló més als hastials

naturalesa dels materials a excavar, les dificultats per a la realització i manteniment de les
Tècnicament la roca s’agruparà en un litotipus concret dels dos que s’han definit. Si el terreny

excavacions necessàries i la possible necessitat d’efectuar altres treballs en relació amb la

presenta característiques de més d’un tipus, si en el front apareixen zones de terrenys

geologia de l’emplaçament, i haurà d’acceptar la plena responsabilitat de les mateixes.

diferents, o si l’alteració per fracturació és rellevant, s’aplicarà del costat de la seguretat el
El Contractista haurà d’emprar a jornada completa a un tècnic amb experiència provada en

corresponent al pitjor de tots ells.

l’execució de túnels, per a supervisar el registre geològic del terreny travessat en la perforació i
El criteri bàsic a utilitzar, però no l’únic, és el càlcul de l’índex Rock Mass Rating /RMR) de

l’auscultació obtinguda. El registre haurà de fer-se en cada torn que s’estigui realitzant

Bieniawski i de forma complementaria, l’avaluació de la Q de Barton. El RMR haurà de ser

excavació del túnel i un cop al dia l’esmentat tècnic haurà de fer un detallat examen del front

calculat sempre en tots els avanços, ja que permetrà analitzar les característiques

que confirmi la validesa dels mètodes d’excavació en curs i del sosteniment de túnel. Aquests

geomecàniques del terreny de forma sistemàtica.

registres geològics i valoracions dels mètodes de construcció de túnels hauran de presentar-se
al Director d’Obra diàriament.

Control del terreny travessat
Fases constructives

El Contractista haurà de portar un registre continu de la geologia del terreny travessat i
controlar les condicions de sosteniment del terreny en el túnel. Tanmateix, registrarà els

L’excavació del túnel es realitzarà en dues fases, donada la gran secció que desenvolupa. El

resultats de l’auscultació disposada en el mateix. Aquests registres hauran de fer-se en forma i

nombre i disposició de les fases dependrà de la qualitat del terreny travessat tot i que de forma
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preliminar i genèrica es descriuen dues fases: la Fase d’Avanç l la Fase de Destrossa. En els

Voladures en túnel

plànols s’especifica i defineix exactament la configuració de fases per a cadascun dels tipus de
terreny. En cap moment es modificaran les esmentades fases constructives sense autorització

Com ja s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Contractista haurà de presentar abans de

prèvia del Director de les obres.

l’inicio de les obres, si pretén la utilització d’explosius a les zones de Granit GR II-III, un
Projecte de voladures i estudi sobre vibracions generades, al Director d’Obra, i ha de estar

Les fases d’excavació seran fonamentalment dues: avanç, i destrossa. L’alçada de la secció

firmat per un tècnic autoritzat i qualificat.

d’avanç serà de 5,65 metres i anirà avançada amb respecte a la destrossa un mínim de 50
metres. La destrossa serà partida i decalada en 2/3 i 1/3, tal i com s’explicita als Plànols

En aquest projecte haurà d’incloure un estudi detallat de les voladures i de les vibracions que

adjunts.

aquestes produeixen en les edificacions properes, a zones urbanes o a qualsevol instalꞏlació o
àrea sensible, tenint present les condicions de vibració màxima, és a dir, aquells límits de

Longituds d’avanç

vibració que no es poden ultrapassar per que les edificacions, o àrees sensibles, no es vegin

Les longituds màximes permeses d’avanç de túnel sense sosteniment, s’ajustaran als valors

afectades.

aquí esmentats, de manera que cada tipus de longitud sigui la indicada o inferior, en funció de
les condicions derivades de l’avaluació del túnel o el que indiqui la Direcció d’Obra ( segons

Per això, serà necessari estudiar i controlar durant les obres la propagació de les ondes tant a

qualitat de la roca, etc.). En la taula adjunta es resumeixen les longituds màximes d’avanç de

través del terreny, mitjançant la utilització de sismògrafs, com en el medi aeri.

túnel no sostingut permeses per tipus de terreny i fases d’excavació.
L’estudi haurà de contenir a més, el càlcul de la quantitat d’explosius i accessoris necessaris,
LONGITUD D’AVANÇ MÀXIMA AL TÚNEL

els càlculs de la línia elèctrica de disparament, esquemes de tir, projeccions, la maquinària

SECCIÓ TIPUS

AVANÇ

DESTROSSA

utilitzable en la perforació, el personal qualificat encarregat de l’obra, llocs d’acopi d’explosius

I

1,25 m.

15 m. (2x 7,5 m.)

durada dels treballs i horari de disparament, ventilació durant les obres, gestions i avís als

II

1,25 m.

15 m. (2x 7,5 m.)

organismes competents, així com la senyalització necessària durant les voladures. Haurà a

E

1,0 m.

15 m (2X 7,5m)

més de reflectir totes aquelles indicacions i peticions que realitzi la Direcció d’Obra en forma de
complement de seguretat de la normativa vigent. La realització d’aquest estudi, previ a l’inicio

La longitud d’avanç pot veure’s reduïda en funció dels resultats d’avaluació sobre l’excavació,

de les obres, no serà objecte d’abonament independent ja que queda inclòs dintre dels preus

però utilitzant sempre la mateixa secció d’avanç o per anàlisi de les convergències, o d’altres

unitaris de les excavacions.

factors a judici de la D. d’O.
En el supòsit de que al Projecte de voladures i l’estudi annex de vibracions, determini que les
La longitud final especificada en projecte o, en el seu cas, l’establert per la Direcció d’Obra en

afectacions sobre zones urbanes son rellevants, i recomani la restricció o limitació de la

funció de l’experiència obtinguda al propi túnel, haurà de ser estrictament respectada pel

càrrega efectiva, l’ús de detonadors específics, retards o microretards, etc., i aquest fet

Contractista, ja que constitueix un dels paràmetres bàsics en la seguretat de la realització de

impedeixi assolir els avanços màxims permesos al present Plec de condicions, el Contractista

l’obra, i influeix en la qualitat del perfilat i en el volum de sobreexcavacions i en conseqüència a

haurà de prendre aquests condicionants tècnics com una mesura ineludible de seguretat i no

l’efectivitat dels sosteniments dissenyats.

podrà demanar compensació econòmica o d’altre mena per aquest concepte.

Si no es respectés aquesta condició, la responsabilitat i riscs derivats dels excessos en l’avanç

El contractista haurà de complir en tot moment la normativa vigent respecte a voladures, aplec

que es puguin produir serà del Contractista i serà al seu càrrec el cost dels elements de

de substàncies explosives, etc.

sosteniment addicionals necessaris per garantir, a judici de la Direcció d’Obra, la rigidesa i
continuïtat del sosteniment previst.
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Abans de l’inici de l’excavació i conjuntament amb el projecte de voladures del túnel el

Totes les sobreexcavacions, incloses les imperícies, errades, despreniments i inclusiu degudes

contractista presentarà els certificats de garantia dels aparells i currículums del personal

a convergències, estan contemplades com part proporcional dintre dels preus unitaris De les

encarregat d’aquestes tasques a la Direcció d’Obra, que analitzarà la seva idoneïtat i haurà de

diferents excavacions, per la qual cosa no seran d’abonament explícit.

donar l’aprovació abans de l’inicio de les obres.
Si es produeixen despreniments localitzats (no imputables al contractista), amb un volum
El contractista haurà de proveir-se dels materials i personal suficient perquè en cas d’avaria o

superior a 25 m3 s’abonarà el reompliment amb formigó de revestiment entre la línia

negligència, es puguin reemplaçar els aparells o operadors afectats, entenent que queda

d’abonament de l’excavació i la superfície produïda després del despreniment.

expressament prohibit realitzar cap voladura sense realitzar les corresponents mesures abans
establertes.

Avanç i colꞏlocació del sosteniment.

L’incompliment de qualsevol de les condicions relacionades o un incorrecte ús de les voladures

El sosteniment primari quedarà colꞏlocat en la seva totalitat a les 12 hores, com a màxim, des

o material relatiu, suposaria l’aturada immediata de les voladures fins que es restableixin totes

del moment del passis, es a dir, a comptabilitzar des del moment en que s’hagi excavat la

les condicions aquí establertes. En aquest sentit serà d’aplicació en el seu cas una penalització

secció corresponent de túnel.

a determinar per l’Administració en funció dels danys ocasionats. El contractista serà
La capa de segellat de 5 cm. De formigó projectat amb fibres, forma part estructural del conjunt

explícitament responsable dels danys ocasionats a tercers per les voladures.

del sosteniment i és una part fonamental del mateix, és per tant, obligatòria la seva aplicació al
llarg de tota la longitud del túnel, aquesta no pot ser mai una qüestió subjecte a cap negociació

Precaucions en l’excavació

o substitució, donat que aquest fet desvirtuaria les premisses de càlcul sobre el sosteniment
dissenyat.

L’excavació ha d’efectuar-se de tal manera que el perfil resultant sigui el més semblant
possible al perfil teòric, i a més malmeti el menys possible la roca del contorn.

La següent excavació no es realitzarà fins que s’hagi colꞏlocat la capa de segellat i la primera
S’ha d’evitar durant l’excavació de la destrossa la formació de forats i despreniments darrera

capa de sosteniment i no més de dos avanços sense la completa aplicació d’aquesta primera

del sosteniment colꞏlocat a l’avanç, que podrien posar en perill l’estabilitat de la secció superior

capa del sosteniment.

prèviament excavada i sostinguda. En cas de ser inevitables, les despeses derivades de la
La segona capa del sosteniment es colꞏlocarà desfasada respecte a l’avanç en funció dels

restitució de les condicions d’idoneïtat seran a càrrec del Contractista.

resultats de l’auscultació i a judici de la Direcció d’Obra En tot cas sempre es completarà a la
totalitat de la secció, del sosteniment de cada fase d’execució.

S’ha de procurar per tots els medis disponibles que amb l’excavació en destrossa no es
produeixi el descalçament del sosteniment de la secció d’avanç.

La variació de les fases d’aplicació del sosteniment, així com la necessitat de colꞏlocar tot el
En els casos que es prevegin convergències que superin els gàlibs de túnel definits en plànols,

sosteniment en el front o de realitzar reforços posteriors, no generarà cap tipus de reclamació

s’efectuarà l’excavació amb una sobreexcavació equivalent.

de costos addicional per dificultats o disminucions de rendiment.

Aquesta sobreexcavació haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció d’Obra.

La Direcció d’Obra, i a la vista de les condicions reals del terreny, dels mètodes d’execució i de

A la vista dels resultats de l’auscultació en cada tipus de terreny, la Direcció d’Obra podrà

la qualitat del treball podrà modificar les distàncies i temps esmentats.

modificar la magnitud de sobreexcavació indicada.
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Execució
Defectes en l’excavació
Excavació mitjançant fregadora, martell hidràulic i d’altres medis mecànics

Els defectes en la longitud d’avanç que es produeixin redundaran exclusivament en el lògic
detriment del avanç del contractista i no suposaran en cap cas el canvi de la classificació del

Donades les característiques de la roca a excavar, la utilització de mitjans mecànics,

terreny als efectes de l’excavació, excepte acceptació escrita dels mateixos per part de la

(fregadora, martell hidràulic i d’altres medis mecànics), per perforar el túnel serà el que s’utilitzi

Direcció d’Obra, i han de ser justificats pel contractista especialment per l‘anàlisi de

primordialment.

l’auscultació o altres mesures d’investigació o preventives.

En aquest cas, les tasques de replanteig hauran de ser realitzades de la manera més acurada

Els defectes d’excavació de la secció transversal hauran de ser ineludiblement reparats pel

possible. El marcat dels punts en el terreny ha de ser realitzat de manera precisa, amb algun

Contractista, havent-ne de mantenir el gàlib lliure mínim final definit en plànols i en aquest plec,

sistema visible i irremovible.

incloent les convergències estimades.

L’excavació s’efectuarà de forma que no es superi la línia teòrica d’excavació. Per això haurà

El moment propici per a la realització de la comprovació i la recuperació de la secció serà

de tenir-se en compte la disposició de les juntures de la roca, a més d’efectuar les

coincidint amb les tasques de sanejament amb el picat de les parts sortints amb martell

comprovacions pertinents durant el picat. El terreny resultant haurà de quedar a més sanejat,

trencador i, en tot cas, després de l’execució del segellat i abans de la colꞏlocació, en el seu

és a dir, no quedaran blocs inestables susceptibles de caure.

cas, de les encavallades.

La retirada de la runa resultant es durà a terme simultàniament durant l’excavació, de manera

En cas de subsistir defectes d’excavació després de la colꞏlocació dels sosteniments, el

que no s’acumuli una quantitat de material tal que dificulti la pròpia excavació.

contractista estarà obligat a la demolició de les parts afectades, substituint tots els elements de
sosteniment amb idèntica quantitat i gruix, amb la inclusió dels elements addicionals que la

Excessos a l’excavació

Direcció d’Obra consideri oportuns per a la recuperació de la funcionalitat dels sosteniments en

Els excessos d’excavació en quant a longitud d’avanç, hauran de ser rigorosament evitats pel

la mesura en que aquests puguin ser afectats pels treballs de repicat i reposició

contractista, ja que la longitud d’avanç constitueix un dels paràmetres bàsics per la seguretat

(discontinuïtats en la capa de formigó projectat, anulꞏlació de la efectivitat de soleres i

en la realització de l’obra, influeixen en la qualitat del perfilat i en el volum de sobreexcavació i

contravoltes, etc.)

a resultes d’això, afecta, en ocasions seriosament, a l’efectivitat dels sosteniments dissenyats.
Tots els treballs de demolició, d’excavació, de transports, de reposició del sosteniment,
Conseqüentment, la aparició d'aquests excessos serà exclusiva responsabilitat i risc del

d’injeccions addicionals correran a càrrec del Contractista estant totes les despeses incloses

Contractista, podent ésser exigits elements de sosteniment addicionals als definits, que, a

en els respectius preus unitaris, cosa que el contractista tindrà en compte en la seva oferta.

judici de la Direcció d’obra, garanteixin la bona funcionalitat del sosteniment.
Excavació mitjançant perforació i voladura
Les conseqüències de les sobreexcavacions com poden ser l’increment del volum de transport

Dos dels tipus de roca travessats es classifica com difícil de ripar, es el cas dels granits i dics

de terres, de l’increment de formigó projectat, d’encavallades, etc., no seran d’abonament

sans, que per tant, requeriran probablement de voladura per a l’arrencament del material

explícit, ja que en els preus unitaris s’ha inclòs una part proporcional a l’efecte.
En cap cas en el perfil final de l’excavació es permetrà l’existència d’entrants o concavitats de

Esquema de tir

formes agudes, quedant el contractista obligat a regularitzar aquestes parts de la secció amb

L’excavació mitjançant perforació i voladura requerirà que el Contractista, amb anterioritat a

capes addicionals de formigó projectat, fins que qualsevol línia situada a sobre del perfil no

l’inicio de les obres, presenti a la Direcció d’Obra les plantilles de tir que pensi utilitzar en els

presenti en cap cas un angle superior a 30º respecte a la teòrica.
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diferents tipus de terreny. L’esmentada plantilla podrà ser modificada en funció de l’experiència
adquirida durant l’execució de l’obra, prèvia autorització de la Direcció d’Obra.

Càrrega i disparament
L’explosiu es repartirà uniformement en tota la longitud del trepant. El diàmetre de les

La plantilla de tir contindrà com a mínim les següents especificacions:

càrregues serà aproximadament la meitat del diàmetre dels trepants. L’explosiu emprat haurà
de tenir baixes quantitats de gasos tòxics, a l’objecte de minimitzar les afeccions al medi urbà.

- Tipus i característiques tècniques dels explosius previstos

Durant les tasques de càrrega i disparament s’adoptaran totes les disposicions establertes en

- Repartiment de les càrregues en els trepants

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, amb la finalitat de minimitzar els possibles riscos

- Malla i longitud dels trepants

derivats del maneig d’explosius. Es seguiran també les recomanacions donades pel fabricant

- Retards i micro-retards previstos

al respecte i el que estableixi la normativa vigent.

- Càrregues instantànies i totals
A manera de resum i sempre tenint com a referència l’establert en l’Estudi de Seguretat i Salut,
Els trepants hauran de ser paralꞏlels, acceptant-ne una desviació màxima de 3 cm/m. La

s’enumeren aquí alguns dels aspectes més importants:

distància entre els trepants del perfil no excedirà 15 vegades el diàmetre dels mateixos, i la
relació entre aquesta distància i la distància entre la línia de perfil i la línia contigua estarà

-

Atenció en la manipulació de clavilles i material elèctric.

compresa entre 0,5 i 0,8.

-

Els detonadors i explosius no han de transportar-se mai de manera conjunta i han
d’emmagatzemar-se en llocs separats fins el moment d’usar-los.

Els trepants del perfil es tiraran simultàniament, en última fase, excepte en els casos on

-

s’utilitzi la tècnica del pretall.

Únicament han de transportar-se al front la quantitat d’explosius que s’hagi d’utilitzar
immediatament.

-

Els explosius han de transportar-se en vehicles especialment dissenyats per aquesta
funció. Els esmentats vehicles han de ser fàcilment identificables.

El retall ha de ser més polit quan pitjors siguin les característiques del terreny a excavar.
Replanteig i perforació dels trepants

-

Una persona responsable acompanyarà sempre els explosius durant el transport.

-

Resta totalment prohibida la neteja de tirs amb les barrines del jumbo o qualsevol
altre mètode mecànic, tret de culleretes o bufadors.

Les tasques de replanteig i perforació dels trepants hauran de ser realitzades amb la màxima
cura possible. La separació màxima admissible entre un punt de replanteig i la seva

-

Abans d’iniciar-se la càrrega del front s’haurà acabat totalment la perforació de la
pega i bulons del sosteniment, i en el front només ha de quedar el personal

corresponent perforació serà de 10 cm.

estrictament necessari pel treball de càrrega d’explosius.
El marcat dels punts en el terreny ha de ser realitzat de manera precisa, amb algun sistema

-

La càrrega d’explosius la realitzarà personal experimentat i autoritzat per això, i
respectarà escrupolosament el pla de tir preestablert.

visible i no removible.
-

Durant la càrrega, els detonadors estaran en tot moment, en curtcircuit i els seus
extrems nus no estaran en contacte amb cap part metàlꞏlica, canonades, vies, etc.

El jumbo de perforació haurà d’anar dotat d’un dispositiu de paralꞏlelisme automàtic que
garanteixi el perfecte direccionament de les perforacions.

-

Els empalmaments estaran separats del terreny i aïllats, i la última part de la línia de
tir serà nova en cada voladura. La resta de la línia de tir es comprovarà abans i
després de cada pega.

La longitud de perforació dels trepants serà un 10 % superior a la longitud d’avanç prevista.
Quan l’excavació es realitzi en la destrossa, aquesta s’executarà amb perforació horitzontal en

-

Abans de connectar la línia de tir a l’explosor, el responsable de la voladura

passes de longitud acord amb la naturalesa dels terrenys travessats, o bé amb voladures en

comprovarà personalment que estan sota vigilància tots els accessos al lloc on s’ha

banc efectuades des de la zona excavada en avanç. El Contractista justificarà davant la

de produir l’explosió. L’esmentada vigilància s’exercirà per operaris o per medi de

Direcció d’Obra l’ús d’un o altre sistema.

senyal òptiques o acústiques.
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-

Aquests mètodes de vigilància no seran retirats fins que el responsable de la

Això serà d’obligat compliment al túnel, a excepció del moment estricte de connexió de la

voladura autoritzi de nou l’accés a la labor.
-

-

pega i voladura, en el que es permetrà, només, la retirada de l’enllumenat del front .

En tots els casos, abans de procedir a la pega, el responsable de la voladura, haurà

El projecte d’ilꞏluminació, amb els seus circuits i aparells a prova d’aigua i de caràcter fix, serà

d’assegurar-se que tot el personal de les immediacions estigui convenientment

dissenyat seguint les normes establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat projecte

resguardat i serà l’últim en abandonar la labor, situant-se a continuació en un refugi

haurà de ser presentat pel Contractista a la Direcció d’Obra per a sotmetre’l a aprovació previ a

apropiat.

l’inicio de les obres.

Comprovació del circuit elèctric, mitjançant l’amidament de la resistència. Aquesta
comprovació es realitzarà des de lloc segur, amb tot el personal protegit des del

El Contractista assegurarà una ventilació constant i suficient per a garantir un nivell d’oxigen

mateix lloc d’emplaçament de l’explosor.

admissible i eliminar els gasos tòxics o inflamables i les partícules de pols.
Les concentracions volumètriques admissibles per als diferents gasos al llarg de la jornada de

Desenrunament i sanejament

vuit hores són:

Immediatament darrera l’excavació i desenrunament de cada passis es procedirà al

-

50 p.p.m. de monòxid de carboni (C0).

sanejament de la secció excavada per a eliminar els blocs potencialment inestables amb

-

5.000 p.p.m. de diòxid de carboni (C02).

possibilitat de despreniment a curt termini. Es realitzarà un primer sanejament, mitjançant una

-

25 p.p.m. de monòxid de nitrogen (N0).

màquina adequada i un posterior picat amb barra, sempre realitzat des de la zona ja

-

4 p.p.m. de diòxid de nitrogen (N02).

sostinguda i des d’una plataforma de treball protegida contra possibles despreniments. El

-

10 p.p.m. de sulfur de hidrogen (SH2).

sanejament serà extensiu al front d’excavació que es deixarà el més regular possible i

-

5 p.p.m. de diòxid de sofre (S02).,

ortogonal a l’eix del túnel.

-

1000 p.p.m. de hidrogen (H2).

Amb les operacions del sanejament s’evitarà en tot moment (fonamentalment en terrenys molt

La velocitat de l’aire en el túnel no podrà excedir de 8 m/s ni descendir per sota de 0,2 m/s.

fracturats) que es produeixi el descalçament de blocs i l’augment d’irregularitats en la secció

El contingut d’oxigen en l’aire no serà menor del 20% en volum, considerant-se una quantitat

excavada, que poden afavorir la formació de despreniments.

de 16% com irrespirable.

El defecte d’excavació respecte a la secció exigida serà picat per compte del Contractista

La pèrdua de qualitat de l’aire, ultrapassant qualsevol dels valors admissibles especificats als

sense posar en perill l’estabilitat total o parcial de l’excavació. Preferiblement, el picat es

límits abans comentats o d’altres futuribles no especificats que modifiquin la qualitat ambiental,

realitzarà immediatament després de l’excavació, sempre que l’estabilitat d’aquesta així ho

es considerarà com un escenari de greu risc ambiental, i impedirà l’execució de qualsevol

permeti. En qualsevol cas la Direcció d’Obra podrà fixar el moment i normativa a seguir en el

tasca dins del túnel, i comportarà l’evacuació immediata de tot el personal del túnel fins que

procés de picat. Si el picat es realitza una vegada colꞏlocat el sosteniment, serà obligat a

siguin restablertes les condicions d’idoneïtat ambiental.

reposar-lo en la seva totalitat, a més dels elements de sosteniment que hagués de colꞏlocar
La temperatura equivalent no excedirà a 33 graus en el lloc de treball. La temperatura

amb caràcter precautori addicional com a conseqüència del picat.

equivalent es calcularà amb la fórmula:
Instalꞏlacions auxiliars
Te = 0,9 Th + 0,1 Ts
En tot moment, el Contractista ilꞏluminarà el front d’avanç i les zones de treball amb una

On:

intensitat superior a 100 luxes i la resta del túnel amb una intensitat igual o superior a 16 luxes.

Te = Temperatura equivalent en graus Centígrads.
Th = Temperatura humida en graus Centígrads.
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Ts = Temperatura seca en graus Centígrads.
Cap de les instalꞏlacions complementàries assenyalades en aquest apartat, seran
El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra els càlculs justificats del compliment d’aquestes

d’abonament per separat, sinó que es consideren incloses en els preus d’excavació del

condicions i procedirà a la instalꞏlació i ús en el túnel d’aparells de mesura necessaris per a

Quadre de Preus.

comprovar el compliment de les limitacions previstes, així com el lliurament periòdic de les
dades obtingudes per aquests aparells, remarcant la necessitat de tenir un registre el més

El cost de las instalꞏlacions auxiliars esmentades estan incloses dintre del preu unitari de les

continu possible dels paràmetres subjectes a restriccions o almenys varies lectures diàries en

excavacions.

diferents fases del cicle constructiu.
G3L – EMBROCAMENTS I SOSTENIMENTS
Dintre del proveïment que el Contractista ha de donar al front durant l’excavació s’inclouen els
G3L50005

següents serveis:

m2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2
de resistència, amb un 4% de microsílice, colꞏlocat en

-

Aigua per utilitzacions diverses

-

Electricitat

-

Aire comprimit per a funcionament de les eines i maquinària

reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot
G3L50010

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2
de resistència, amb un 4% de microsílice, colꞏlocat en
reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

G3LB0010

El Contractista haurà de garantir que els serveis assenyalats són proporcionats en tot moment

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm
i 6 mm de diàmetre, colꞏlocada en talussos

durant l’excavació. Per això presentarà per la seva aprovació a la Direcció de l’Obra,
G3L1U010

prèviament al començament de la mateixa, un esquema de les instalꞏlacions que pensi muntar

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació,
colꞏlocació per fricció o injectat continu amb morter de

a l’obra.

ciment o resina i part proporcional de volandera i femella,
Sota el terme “esgotament” s’inclouen totes les mesures necessàries a realitzar per la captació

en

o desviament i l’evacuació de totes les aigües afluents a l’excavació, que siguin necessàries

necessàries
G3L1U300

per a la correcta execució de les obres.

m

talussos,

inclòs

materials

i

equips

auxiliars

Perforació d'ancoratge provisional o permanent en
qualsevol tipus de terreny

GD5AU210

Si les aigües poden fluir per gravetat i la capacitat de desguàs es suficient no es considerarà

m

Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o

que existeixi esgotament.

executat in situ, inclòs, tub, geotèxtil i material filtrant
natural o artificial, segons plànols.

En el cas d’excavació descendent serà necessària la instalꞏlació permanent, a la zona de
GD5GU010

recollida, d’un equip de bombeig de potencia i capacitat suficients, per mantenir de forma

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó
en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs

continua la zona lliure d’aigua i la seva evacuació per mitjà de canonades.

excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm
En les proximitats de l’exterior de la boca de sortida del túnel, les aigües que flueixen o

de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

s’evacuen del túnel s’hauran de depurar eliminant fins als límits admissibles els llots, argiles i

característica a la compressió, segons plànols
GD57U615

oli que portin en suspensió, abans del seu abocament a lleres públiques. El contractista haurà

m

Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i

de complir la legislació vigent i haurà de prendre al seu càrrec les actuacions adients per

0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm

aconseguir l’autorització dels organismes competents.

de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
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compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

El preanell armat serà de secció rectangular de 35 x 30 cm, armat segons els plànols. El

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

formigó tindrà una resistència característica de 250 Kg/cm2 als 28 dies. La longitud de la faixa

resultants

armada es perllongarà pel contorn de l’embrocament en un angle de 150º.

Descripció general

Altre tipus d’actuació es la protecció de l’entorn de l’embrocament amb la instalꞏlació d’una
corona de bulons de diàmetre 25 mm, separats entre sí 1,5 metres en la mateixa corona,

En la zona dels embrocaments es disposen mesures de sosteniment addicionals que venen

sobre el preanell de formigó armat segons queda reflectit en Plànols. Tindran una longitud de 6

reflectides en Plànols. Comprenen els tractaments especials dels talussos frontals i laterals

m i es colꞏlocaran en una filera des del contorn de l'excavació a les distàncies que

d'accés a les boques.

s'especifiquen als plànols.

En els talussos frontals d’ambdós costats s'executarà la neteja, l’esbrossada i l'excavació del

A la resta del talús frontal s’instalꞏlaran bulons de diàmetre 32 mm, separats entre sí 3,0 m

desmunt en la mesura necessària d'acord amb els plànols del projecte. La seva execució es

distribuïts pel talús fins arribar al canvi de pendent que hi ha els últims 3 m. Tindran una

realitzarà d'acord amb les especificacions previstes per aquestes unitats en el plec general.

longitud de 10 m i es colꞏlocaran en fileres a portell.

Al marge dels tractaments que en el seu cas estan definits per a la estabilització dels talussos,

Aquesta mesura anirà implementada amb l’aplicació d’una Malla electrosoldada d'acer de

a l'entorn del túnel, en cadascun dels embrocaments s'efectuaran tractaments especials

15cm x15cm x Φ 6mm, la qual s'adossarà a la paret del desmunt, cosida pels bulons i amb

consistents en l'execució de paraigües de tubs d'acer injectats amb beurada de ciment

claus de fixació, que en el seu cas s'adaptaran a les irregularitats del mateix. Serà de les

(micropilots) i al voltant de la secció del túnel, corones armades amb malla d'acer, bulons i

mateixes característiques que la definida per als sosteniments del túnel, pel que s'aplicaran els

recobriments de formigó projectat.

mateixos criteris d'execució i control establerts en el capítol de sosteniments.

Aquests paraigües de micropilots estan constituïts per perforacions, subparal.leles a l'eix del

Finalment tot el conjunt de malla i bulons serà coberta per una capa de formigó projectat de 15

túnel, perforades amb diàmetre 150 mm. Al seu interior es colꞏlocarà una canonada d'acer A52

cms. la qual abastarà tot el talús d’embrocament i s'estendrà recobrint tota la corona reforçada

amb unions roscades, de diàmetre exterior 100 mm i 10 mm de paret. El conjunt estarà injectat

de bulons i malla. Com en els casos anteriors serà de les mateixes característiques definides

amb beurada de ciment conduït per l'interior de la canonada, prolongant la injecció fins el

per als sosteniments del túnel, aplicant-se els mateixos criteris similars d'execució, control i

retorn de la beurada per l'espai anular entre la canonada i el forat.

amidaments.

Els forats s'executaran seguint el contorn de l'excavació, distanciats 50 cm entre eixos i a 40

S’instalꞏlaran drens californians als talussos per evitar la generació de pressions d’aigua, en

cm del perfil teòric de l'excavació (mesurat des de l’eix de les perforacions), amb una lleugera

perforacions de 10 m de longitud i un angle respecte l’horitzontal del 10% per facilitar la sortida

inclinació (4º) que garanteixi que els forats desviats no afectin la secció de l’excavació. S'ha

d’aigua. Estaran equipats amb tub de PVC ranurat i recobert amb geotèxtil. Els últims 2 m de

previst un paraigües en cada boca de 20 m. de longitud. Aquests valors poden ser modificats

tub no estaran ranurats i es segellarà l’espai anular exterior al tub garantint que el aigua surti

per la Direcció d'Obra a la vista de les característiques reals dels materials excavats.

pel tub. Aquests drens hauran de ser netejats de forma periòdica.

El següent tipus d’actuació projectada és el Preanell de formigó armat consistent en la

A banda i banda del túnel es colꞏlocaran dos drens californians mes de L=20 m, tal com

connexió del tubs dels trepants que formen el paraigües, de micropilots. Aquests sobresortiran

s’indica als plànols. La resta de característiques seran iguals a la resta de drens de talús.

del terreny al menys 15 cm, i es travaran entre elles mitjançant un preanell de formigó armat o
Els sosteniments a aplicar a les zones d’embrocaments del túnel tindran almenys 20 metres

biga de relligat.

lineals de secció de sosteniment tipus S-E o Embrocament a ambdues boques, al final dels
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quals s’aplicarà la visera de 6,0 metres (formada per 7 encavallades cadascuna d’elles) i que

Es colꞏlocaran les mesures d’estabilització de talús que determini la Direcció de les

sobresortiran del perfil dels talussos d’embrocament. Està previst que en les dues boques es

obres en funció del terreny, almenys l’indicat en els plànols. Aquestes consistiran en

completi el sosteniment amb un fals túnel amb un acabat final en bec de flauta.

l’aplicació d’un seguit de bulons, de 6 m. de llarg, disposats segons una corona
concèntrica a l’eix del túnel, i de 10 metres de llarg en a portell amb separacions de 3

La visera a cadascuna de les boques estarà composada per encavallades tipus HEB-160 que

m, amb malla electrosoldada de 15x15x6, segons consta en plànols i l’aplicació d’una

restaran sobresortint del relleu natural, es a dir, fora del talús de l’embrocament. Tenen com

capa de formigó projectat de 15 cms.

finalitat protegir la circulació de personal i maquinària de possibles caigudes de rocs i pedres
des de la part alta del talús d’embrocament. La encavallades estaran separades 1 m.

D)

Es continuarà excavant en les diferents etapes (o pisos) que determini la direcció de
les obres en funció de la qualitat del terreny, i es realitzaran les parades dels equips

La implantació d’aquestes viseres es realitzarà amb encavallades disposades segons el model

de micropilots, excavació, etc. que determini la direcció de les obres en funció de les

abans esmentat (S-E), amb les encavallades amb els mateixos criteris d’arriostrament amb

necessitats del terreny. La continuació de l’excavació es realitzarà tenint cura de

tresillons, grapes, solapaments etc. definits als plànols, sobre la aplicació de les encavallades.

deixar els espais previstos per a cunetes de guarda, bermes, etc.

Per a completar les viseres provisionals s’afegiran planxes tipus Bernold soldades a les
encavallades, que realitzaran el recobriment efectiu del conjunt.

L’execució de la visera es realitzarà el més aviat possible en haver començat les feines
d’excavació del túnel i restaran com a part del sosteniment definitiu del túnel. Per tant es

Finalment s’aplicarà una capa de 10 cm i una altra de 20 cm de formigó projectat a la banda de

requerirà la màxima diligència i qualitat dels acabats, donat que es contempla com una mesura

l’intradós i 5 cm a la banda d’extradós (per la part de dintre de l’excavació i per la banda de

de protecció, davant les contingències imprevistes del talús, per a personal i maquinària en

fora) que cobreixi el conjunt de les estructures metàlꞏliques de la visera, conferint-li la rigidesa i

trànsit per la boca del túnel.

resistència finals necessàries.
GD55 – IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE
Execució dels embrocaments
GD55NN44

m

Canalització amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre,
inclòs base sobre sorra i reblert per sobre la generatriu

L’execució de les boques seguirà el següent procés constructiu:

superior amb formigó HM-15, segons plànols
A)

GD55U030

S’excavarà el talús de dalt a baix amb els pendents definits en plànols. Quan s’arribi

Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós,

a la cota corresponent al paraigües, s’aturarà l’excavació creant una plataforma de

amb junts encadellades obertes, inclòs solera de formigó

treball des de la que s’executarà el paraigües de micropilots i la biga armada. Un cop

de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

acabada aquesta tasca es podrà continuar l’excavació.

característica a la compressió
GDD1U012

B)

m

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència

El sistema d’excavació serà per medis mecànics convencionals.

característica a la compressió, anell d'entroncament amb
C)

S’executaran els bulons i ancoratges que determini la direcció de les obres en funció

tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i

de l’avaluació del terreny, i com a mínim els indicats en plànols. Tanmateix es

graons, segons plànols
GDD1U112

realitzarà el preanell de formigó armat el qual haurà de perllongar-se pels dos

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre
de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de

capcers fins al nivell on acaba la mitja secció d’avanç.

formigó, inclòs part proporcional de graons
GD5GU103

m

Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb
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GD5AU016

GFA1U116

G773U010

m

m

m2

motlle lliscant, amb diàmetre de colꞏlector de 30 cm i

El Director d’Obra informarà per escrit al Contractista dels punts exactes entre els que es

dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a

necessària l’aplicació i on finalment es colꞏlocarà la impermeabilització.

abocador, preparació del llit d'assentament. totalment

Aquesta tramificació s’utilitzarà com a base pels amidaments de les unitats d’obra

acabada.

corresponents a aquest capítol.

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,

Execució

inclòs colꞏlocació

La impermeabilització es durà a terme per mitjà de dues fases diferenciades,

Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i

A) Impermeabilització primària, consistent a la captació directa de filtracions importants, a les

peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió,

que s'utilitzaran sistemes tals com Oberhasli, tubs flexibles o mitges canyes.

colꞏlocat al fons de la rasa i provat

B) Impermeabilització principal, mitjançant la colꞏlocació de làmines de polímers termoplàstics,

Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,

cobrint la totalitat de la secció, conduint l'aigua a cunetes laterals.

inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
Els trams a impermeabilitzar seran els que en el seu moment defineixi la Direcció d'Obra.

impermeabilització del túnel, totalment colꞏlocada
G7B1U040

m2

Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb

A) Impermeabilització primària

resistència a la perforació igual o superior a 2900 N,

Consisteix a la colꞏlocació i/o prolongació de tubs flexibles, o be‚ a la captació de filtracions per

inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització

mitjà dels altres sistemes mencionats, Oberhasli, mitges canyes, etc. Els punts a tractar seran

i anivellament de superfície d'assentament, totalment

els definits en el seu moment per la Direcció d'Obra, com a resultat de l’avaluació de les zones

colꞏlocat

potencialment generadores d’humitats.

IMPERMEABILITZACIÓ

Les canonades flexibles es colꞏlocaran preferentment com a prolongació de les existents,

Descripció

colꞏlocades a la fase d'excavació, i en zones concretes on la filtració s'estableixi puntualment a
traves de perforacions en el sosteniment.

Per evitar els degoteigs sobre la calçada o sobre les soleres es disposarà d’un sistema
A les zones de filtracions mes difuses i no aïllades s'utilitzaran els sistemes de conduccions

d’impermeabilització variable segons el nivell de filtracions en cada punt.

adossades a la paret formant espines de peix, que condueixen l'aigua a la xarxa de drenatge.
Els elements de impermeabilització es disposaran a aquelles zones indicades pel Director
Els sistemes acceptats seran:

d’Obra i que corresponen als trams del massís rocós on el grau de fracturació de la roca és
elevat o a on siguin de preveure surgències significatives d’aigua. S’aplicarà un o altre en
funció del tipus i quantia de les infiltracions que registri el túnel una vegada es trobi aquest

-

Canals de drenatge preformats, flexibles (tipus Aliva o similar)

excavat i sostingut.

-

Mitges canyes amb subjecció mitjançant morters d'adormiment

-

Mitges canyes amb suport mecànic.

Totes les zones on es consideri necessària l’aplicació del tractament d’impermeabilització, es
colꞏlocarà un geotèxtil de 400 gr/m2 aplicada directament sobre el revestiment i a sobre es

En qualsevol cas, amb acord entre l’Instalꞏlador i la Direcció d'Obra, es podran realitzar

colꞏlocarà la làmina impermeabilitzant corresponent.

perforacions i forats en el sosteniment per facilitar la concentració d'aigua en els punts de
recollida.
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Totes aquestes instalꞏlacions hauran de quedar immediatament cobertes per una capa de

El Contractista proposarà per a la seva acceptació el tipus de làmina a utilitzar indicant les

formigó de protecció de 5 a 7 cm de gruix, per evitar el seu deteriorament i completar la seva

característiques següents.

fixació.
-

Tipus de material (identificació)

La secció mínima dels conductes de drenatge serà de 15 cm , excepte indicació en contra de

-

Pes per metre quadrat

la Direcció d'Obra.

-

Gruix

-

Elongació fins a la ruptura

Prèviament a la colꞏlocació de tots els elements es procedirà a un rigorós rentat de les zones a

-

Resistència a tracció (longitudinal i transversal)

tractar, mitjançant aigua a pressió, per garantir la correcta fixació dels morters utilitzats.

-

Soldabilitat

-

Envelliment

-

Resistència als agents químics i biològics i comportament en cas d’incendi

2

L'abonament d'aquestes operacions es realitzarà per metre lineal de conducció realment
executada segons el quadre de preus adjunt, així com per unitats de perforació executades i
metre cúbic de formigó de protecció.

A les làmines de baixa densitat o expandides, a mes del suport refinat o similar, s'exigirà un
gruix mínim de 1,5 mm, un allargament fins la ruptura major del 25% i una resistència a la

B) Impermeabilització principal del túnel

tracció, mínima de 6 MPa.

Consistirà a la colꞏlocació de làmines plàstiques cobrint la totalitat de la secció en aquelles

En tots els casos, en el seu comportament davant el foc, els materials hauran de ser

zones on existeix aigua en forma de degoteigs generalitzats i no sigui possible o viable captar-

autoextingibles i no tòxics, indicant els assaigs realitzats i les normes de qualificació.

la pel procediment abans mencionat.
Les làmines es fixaran al suport mitjançant claus amb el capçal protector adequat per permetre
Les làmines quedaran per sobre del revestiment en sistema EKERBERG, adossades als

una subjecció ferma, sense esquerdes.

sosteniments del túnel, pel que s'exigiran les característiques dels materials i maneres
d'execució adequades a aquest tipus d'utilització. Les làmines s’hauran de perllongar fins a la

- Instalꞏlació

part baixa dels capcers i en continuïtat i connexió amb els tubs drens dissenyats pels drenatge
del trasdós.

Prèviament a la colꞏlocació de les làmines, s'examinarà tota la secció a tractar, eliminant tot
element sobresortint susceptible de produir perforació i suavitzant amb morters d'adormiment

La connexió del sistema amb la xarxa de drenatge del túnel s'executarà conforme es reflecteix

ràpid els altres elements punxeguts que no es puguin moure (p.ej. caps de bulons). També

als plànols, amb canal d'aigües a les cunetes laterals que a la seva vegada estaran

s’estendrà una capa de geotèxtil de 400 gr/m2 com a complement del tractament

connectades regularment amb el sistema de drenatge del túnel tal i com resta descrit a

impermeabilitzant.

l’apartat de drenatges.
A les zones properes a les àrees impermeabilitzades, els claus es situaran a una distància de
50 cm, mentre que a la resta de la secció els claus s'utilitzaran amb una densitat de 6 a 9

- Materials

unitats per m2 a la clau del túnel i de 5-6 a la resta, depenent de l'estat del suport, evitant les
Les làmines a utilitzar seran de tipus sintètic (polímer), com escumes de polietilè expandit o

bosses que puguin propiciar l'acumulació d'aigua a la zona superior del túnel. Tots els claus

similar, soldables per termofusió. Amb suport de reforç refinat, per millorar les seves

han d'anar coberts i segellats mitjançant discs del mateix material de les làmines utilitzades,

característiques de resistència.

garantint la seva perfecta estanqueïtat. A les zones amb cantonades, els discs seran
substituïts per una franja segellada, continua de 15 cm d'amplada.
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El solapament entre làmines serà de 15 cm havent de quedar soldada tota la superfície, si la

Aquest Dren colꞏlector queda interromput cada 50 metres per les arquetes registrables que

soldadura es manual. En tot moment s'evitarà la formació d'arrugues en soldar, de manera que

estaran situades al costat dret (segons a favor de pK). Aquí es on s’hi connectaran el tubs dels

la unió de les peces garanteixi la seva completa estanqueïtat.

drens colꞏlectors de l’aigua del trasdós. Les arquetes tindran les dimensions que es descriuen
als plànols adjunts i estaran tapades amb una tapa metàlꞏlica a la mateixa cota que la

A la part inferior de la secció, el desguàs de les làmines s'efectuarà sobre els drens laterals

superfície de rodadura. Les dimensions i característiques es

segons es defineix a la secció tipus, amb les làmines de tipus expandit rectes, enrasades amb

adjunts al projecte constructiu. El tub de drenatge que recull les aigües del trasdós, és un tub

la part superior de la petita cuneta o lleugerament a l'interior.

de PVC de diàmetre 160 mm ranurat que, mitjançant una derivació de 160 mm. de gruix de

troben descrites als plànols

PVC, arriba directament a la arqueta registrable.
Tot element o instalꞏlació prèvia que hagi de ser salvada i que impliqui el tall o perforació de la
làmina, haurà de ser convenientment segellada, mitjançant pegats soldats del mateix material i

El canal de desguàs (“tub caz” o canibó) és una estructura lineal correguda a la base de la

als extrems, o mitjançant massilles adequades al tipus de làmina utilitzada, que assegurin

vorera, que realitza les funcions de captació dels líquids contaminants procedents de la

l’estanquitat del sistema.

superfície de ferms i la canalitza vers el pericó sifonant.

Els operadors per dur a terme les feines d’instalꞏlació hauran d'estar convenientment entrenats

Aquests canals arriben cada 50 m al pericó sifonant. El pericó es una estructura que es troba a

per a la utilització de les eines i obtenció de la qualitat exigida, essent la Direcció d'Obra, la

la banda dreta (segons avanç del pK) situada a 25 metres de les anteriors, i per tant, es troben

responsable de la supervisió d'aquests treballs, exigint en el seu cas les oportunes

separades cada 50 metres. Aquesta estructura incorpora en ella mateixa el sifó de

correccions.

comunicació entre el canal de desguàs i el tub de diàmetre 300 mm conductor dels líquids
contaminants generats del túnel. Les descripcions tècniques i les dimensions es

En punts molt concrets en els que es possible l’existència de fluxos d’aigua importants que son

troben

especificades als plànols adjunts al projecte constructiu.

susceptibles de ser eliminats mitjançant la colꞏlocació d’una mànega flexible connectada
directament a una sortida del drenatge.

El drenatge del massís pels trasdosos dels capcers es realitza mitjançant un tub dren ranurat
de drenatge de 160 mm. El sistema consta de dos tubs dren de 160 mm. que corren paralꞏlels

DRENATGE

a les bases dels capcers del túnel per ambdós costats i que recullen l’aigua procedent dels

Descripció

trasdosos, canalitzant-la fins al tub dren de diàmetre 800 mm., mitjançant baixants de PVC de

Per evitar l’acumulació d’aigua sobre la calçada, es disposarà d’un sistema d’evacuació de tota

160 mm. En las connexions del tub dren amb els baixants es colꞏlocaran arquetes. Aquestes

l’aigua que sigui drenada pel túnel. El sistema de drenatge del túnel venen determinats pels

arquetes estan emplaçades de forma que es confronten a ambdós costats del ferm a tocar de

següents components:

les cada 50 metres.

Un Dren colꞏlector situat a la base de l’excavació i a la dreta de l’eix (segons avanç del pK),

Els elements components i el seu emplaçament definitiu venen determinats per les

longitudinal a tot el traçat del túnel, que és un tub de PVC ranurat de diàmetre 800 mm

especificacions determinades als plànols adjunts

encaixat a una excavació del terreny, envoltat de graves drenants, emplaçat a sobre d’una
solera de base de formigó del tipus HM-15 sobre la que es posarà un geotèxtil, el tub de 800
mm. i el replè de material filtrant, tot tub estarà embolcallat pel geotèxtil. La funció d’aquesta
estructura és la d’assegurar el drenatge de la part de sota de les soleres i ferms de l’aigua
procedent del massís.

PLEC DE CONDICIONS

108

PROJECTE CONSTRUCT MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.

ciment o resina, bastimentada i part proporcional de
G3LN - SOSTENIMENT

volandera i femella, en sosteniment de túnel
G3L5U410

G3L5NT06

m2

m2

Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2

Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2

de resistència, amb un 7% de microsílice, colꞏlocat en

de resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de

túnel, en capa de reforç de sosteniment de túnel, inclòs

fibra d'acer, colꞏlocat en túnel, en zones de sosteniment

sobregruix i rebot

sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot
G3L5NT09

m2

XPANN02

PA

Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en

Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2

aquells casos en els que no siguin d'aplicació les

de resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de

mesures incloses en el PC

fibra d'acer, colꞏlocat en túnel, en zones de sosteniment
amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot
G23AU020

m

Encavallada

lliscant

kg/m,

desprès de l’excavació d’aquest, i que tenen com a missió garantir l’estabilitat del mateix. En el

completament colꞏlocada a perímetre de túnel, com a

present Plec, s’ha definit el sistema que haurà d’emprar-se per a l’excavació i aplicació del

sosteniment,

m

perfil

sosteniment del túnel.

incloent

d'encavalcaments,
G23AU030

de

peces

THN

Es defineix com a sosteniment al conjunt d’elements resistents que es colꞏloquen en el túnel

de

part
d'unió,

brides

29

proporcional
i

elements

metàlꞏlics, mesurat sobre perímetre teòric

En el túnel es defineixen quatre tipus diferents de sosteniment, que per la seva aplicació

Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament

depenen fonamentalment de la qualitat del terreny travessat.

colꞏlocada a perímetre de túnel, com a sosteniment,
incloent

G23AU100

m2

part

proporcional

d'encavalcaments,

peces

La denominació dels diferents tipus de sosteniment dissenyat són:

d'unió, brides i elements metàlꞏlics, mesurat sobre

S-I.- Tipus I

perímetre teòric

S-II.- Tipus II

Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o

S-E.- Tipus E de túnel, aplicable als embrocaments

equivalent,

colꞏlocada

inclòs

part

proporcional

d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades
amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i tapes
frontals
G341U110

m

Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de
diàmetre interior 100 mm i 10 mm de gruix, completament
colꞏlocat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu
interior (perforat des de la boca del túnel)

G341U150

m

Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de
35x30 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i
desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

G3LB0010

m2

Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm
i 6 mm de diàmetre, colꞏlocada en talussos

G3L1UT02

m

Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació,
colꞏlocació per fricció o injectat continu amb morter de
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TAULA DE SOSTENIMENIMENTS DE TÚNEL

-

Malla electrosoldada

-

Bulons d’ancoratge de rodó

-

Encavallades metàlꞏliques

S-I

APLICACIONS

GR-II-III

RMR (Bieniawsky) intervals

40

37

37

1,98

1,98

1,98

BULONS.(3)

L=4 m.

L=4 m.

L= 4 m.

Sosteniment, i les seves especificacions es recullen en el capítol corresponent del present

(long x transv)

1,25 x 1,5 m

1,25 x 2,0 m.

1 x 1,5 m

Plec.

ENCAVALLADES

THN-29 @1,25 m

THN-29 @1,25 m

HEB-160 / 1 m.

SEGELLAT

5 cm. amb fibres d’acer

1ª CAPA

15 cm.

20 cm.

20 cm.

FORMIGÓ

Malla 15x15 x 6

Malla 15x15 x 6

Malla 15x15x

Q

(Barton)

valors

SOSTENIMENT

mitjos

GR III-IV
Dic de microgranit

GR III-IV

La resta d’elements no sistemàtics, colꞏlocats en el túnel amb objecte de garantir la seva
estabilitat en circumstàncies excepcionals, es denominaran Tractaments Especials de

Normes generals d’execució
Com a consideracions vàlides per a tots el tipus de sosteniment s’estableixen les següents:

6

PROJECTAT2
REVESTIMENT

S-E

Formigó projectat amb o sense fibres

SECCIÓ TIPUS

Índex

S-II

-

10 cm

10 cm

La projecció d’una capa de formigó projectat de 5 cm de gruix (capa de segellat) s’executarà

10 cm

un cop sanejada l’excavació per a garantir a curt termini l’estabilitat de la secció evitant amb

FORMIGÓ

aquesta actuació els fenòmens d’alteració que puguin originar despreniments de fragments a

PROJECTAT
(3)

la zona de treball.

Formigó Projectat de 35 N/mm2 de resistència característica reforçada amb 40 kg/m3 de
fibres d’acer

(4)

Està prevista la utilització de la capa de segellat en tots els avanços d’excavació a totes les

Entre els pks 5+360 i 5+480 es colꞏlocarà un buló mes als hastials.

fases. La capa de segellat de 5 cm. de formigó projectat amb fibres, forma part estructural del
conjunt del sosteniment i és una part fonamental del mateix, és per tant, obligatòria la seva

La disposició i quanties exactes de cada element dintre de cada tipus, es recullen en els

aplicació al llarg de tota la longitud de les excavacions, aquesta no pot ser mai una qüestió

Plànols.

subjecte a cap negociació o substitució per d’altres mesures, donat que aquest fet desvirtuaria
les premisses de càlcul sobre el sosteniment dissenyat.

Tècnicament la roca s’agruparà en un tipus concret dels que s’han definit. Si el terreny
presenta característiques de més d’un tipus, o si en el front apareixen zones de terrenys

Els bulons (sense la placa) hauran de colꞏlocar-se immediatament després de la capa de

diferents, s’aplicarà del costat de la seguretat el corresponent al pitjor d’ells.

segellat. La malla metàlꞏlica es colꞏlocarà en la fase especificada utilitzant-se les plaques dels
bulons per a la seva fixació. Per aconseguir una bona adaptació de la malla al terreny o capa

El criteri bàsic a utilitzar és el càlcul de l’índex Rock Mass Rating /RMR) de Bieniawski, (1979)

de formigó projectat es colꞏlocaran addicionalment els punts de fixació necessaris a raó de

el qual serà complementat amb l’ús del càlcul de l’Índex Q de Barton et al. (1978) i completada

2/m2.

amb el àbac de sosteniments de 1993 dels mateixos autors. El RMR haurà de ser calculat
sempre en tots i cadascun dels avanços, ja que permet analitzar les característiques

El sosteniment es baixarà sempre fins el fons, en contacte amb el terreny natural, tant a la fase

geomecàniques del terreny de forma sistemàtica.

d’avanç com de destrossa, per la qual cosa s’exigirà una rigorosa neteja d’aquestes zones
d’excavació.

En aquest apartat es recullen las prescripcions corresponents a cadascú dels elements que
constitueixen el sosteniment. Aquests són els següents:
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En la part inferior dels sosteniments en la fase d’avanç es permetrà un aprimament progressiu

Disminució de la qualitat del terreny

de la capa de formigó en una alçada de 0,5 a 1 m, fins que sigui visible la capa de malla,
propiciant la superfície d’unió entre els sosteniments d’avanç i destrossa.

Quan es produeixi una disminució de la qualitat del terreny s’augmentaran immediatament les
mesures de sosteniment. El Contractista informarà amb la major brevetat possible aquesta

S’assegurarà la continuïtat del sosteniment entre avanç i destrossa, pel que es solaparan les

circumstància a la Direcció d’Obra.

encavallades, amb les distàncies exigides, i es solaparà la malla i el formigó projectat en una
amplada de 0,5 a 1 m, en la junta prèviament preparada en l’avanç. En la distribució dels

Augment de la qualitat del terreny.

bulons de les seccions d’avanç i destrossa es procurarà que la fila superior de bulons de la
destrossa es situï en la zona de la junta, cosint aquesta.

Si es produeix una millora de la qualitat del terreny es realitzarà una disminució del
sosteniment amb el vist i plau previ i explícit de la Direcció d’Obra..

En totes les operacions de desenrunament i neteja, el contractista haurà de tenir especial cura

En els apartats següents d’aquest plec es descriuen amb més detall l’execució de cadascun

en no deteriorar les parts baixes del sosteniments d’avanç colꞏlocats, podent exigir-li la

dels elements del sosteniment.

substitució, al seu càrrec, dels elements afectats. El descalçament del sosteniment tant en la
fase d’avanç com de destrossa es considerarà una falta molt greu aplicant-se una penalització

FORMIGÓ PROJECTAT

del 20% de totes les unitats del túnel en el tram afectat.
Definició
El Contractista haurà de programar les seves comandes de materials pel sosteniment primari

El formigó projectat estarà constituït per una barreja de ciment, àrid, aigua i additius que serà

de forma que, sense produir retard en les obres, tingui l’oportunitat de modificar-ho, si veiés

llançada a pressió sobre la superfície a cobrir.

que això és necessari en funció d’avaluacions realitzades per variació de les característiques
del terreny excavat.

Aquest formigó serà aplicat sempre per via humida amb projecció mecanitzada.
Les característiques del formigó projectat a utilitzar en les obres són les següents:

En funció dels informes presentats pel Contractista, la Direcció d’Obra autoritzarà per escrit el
canvi del tipus de sosteniment, indicant expressament el punt exacte del túnel en el que es

-

Formigó projectat per via humida, flux dens i resistència característica a 28 dies de
350 Kp/cm2.

produirà aquest canvi. No es canviarà el tipus de sosteniment en cap cas sense l’autorització
prèvia de la Direcció d’Obra.
En cas d’emergència, el contractista prendrà les mesures de seguretat necessàries per a

-

Projecció mecanitzada

-

Additius: fluïdificant, inhibidors/retardadors, accelerants/activadors i fum de sílice.

-

Fibres d’acer en els casos previstos a les definicions dels tipus.

garantir la seguretat de l’obra, tenint que justificar posteriorment a la Direcció d’Obra la
L’equip i mètode a utilitzar seguiran les especificacions d’aquest Plec així com les de les

idoneïtat de les mesures adoptades.

normes Norma UNE 83607, DIN-18551, ACI-506 o equivalents vigents.
Degut a la importància del formigó projectat en l’excavació dels túnels objecte del present Plec,
el Contractista, a judici de la Direcció d’Obra, haurà de tenir un perfecte domini de la tecnologia
del formigó projectat, així com comptar amb l’equip i personal especialitzat necessaris per la
seva posta en obra.
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En el cas de que la Direcció d’Obra consideri insuficient l’experiència del contractista, aquest

b) Ciment

estarà obligat a incloure el personal experimentat en els seus equips, a diferents nivells, prèvia

El ciment haurà de complir les condicions exigides en el “Plec de Prescripcions tècniques

aprovació de la Direcció d’Obra, durant el temps necessari per a la perfecta formació del seu

Generals per la Recepció de Ciments” RC-97 i l’article 5 de la Instrucció EHE. La temperatura

personal.

del ciment estarà limitada a 50 graus centígrads. S’utilitzarà el ciment tipus CEM I (R) 52,5 R.

Serà de lliure elecció del contractista la procedència i el tipus de maquinària a utilitzar en

En cas que circumstàncies especials aconsellin la utilització d’algun altre tipus de ciment, serà

l’aplicació a obra del formigó projectat, considerant que abans de començar les obres haurà de

la direcció d’obra qui determini en últim termini, el tipus i la categoria del ciment a utilitzar en

presentar la documentació precisa que defineixi les característiques de la maquinària i els

cada cas, sense que això suposi cap modificació sobre el preu a aplicar en el formigó projectat.

procediments de construcció per la seva aprovació per la Direcció d’Obra. En tot cas i per
raons de seguretat l’aplicació es realitzarà preferentment amb “robot” dirigit a distància.

c) Aigua
La seva composició s’ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE.

Materials
d) Fum de sílice
Els materials constitutius del formigó projectat hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra, a

Donat els efectes beneficiosos que el fum de sílice produeix sobre la durabilitat i permeabilitat

proposta del Contractista.

del formigó, al marge d’altres efectes beneficiosos com la disminució de rebuig i una millor
treballabilitat, s’estableix obligatòriament l’ús continuat d’aquest additiu en un percentatge de 7-

a) Àrids

8% respecte al pes del ciment.

Hauran d’ajustar-se a les mateixes prescripcions de la Norma UNE 83607 pels àrids de
formigó projectat. La dosificació s’efectuarà per pes.

e) Additius
S’utilitzaran en tot cas accelerants d’enduriment. El tipus emprat ha de ser compatible amb el

La corba granulomètrica serà la més continua possible, amb cap fracció d’àrid superior al 30%

ciment, així com altres additius que poden utilitzar-se pel formigó.

del total. El percentatge de fins serà menor del 0,25%. La tolerància permesa en relació amb la
corba granulomètrica òptima serà del 5%, amb un diàmetre mínim d’àrids de 0,1 mm i un

El percentatge d’accelerants d’enduriment no serà tal que provoqui una disminució excessiva

diàmetre màxim de 16 mm. La corba haurà d’encaixar perfectament en el fus granulomètric

en la resistència final del formigó. Es recomana una dosificació del 6-8% per a accelerants en

aplicable, en funció de la mida màxim de l’àrid, que s’inclou en la normativa DIN esmentada en

pols i del 4-6% per a accelerants líquids.

l’apartat anterior.
Tanmateix la pèrdua de resistència no sobrepassarà el 45% pel tipus en pols i el 30% pel
líquid. Els accelerants que contenen clorurs queden exclosos.

Els àrids preferiblement seran rodats, ja que disminueixen el desgast de la maquinària de
projecció.

Si el formigó projectat està exposat a aigua amb un contingut en sulfats superior a 600 mg/l, el
contingut d’aluminiat soluble en aigua estarà limitat al 0,6%.

La humitat de l’àrid no serà superior al 4%. La fracció arenosa tindrà un equivalent de sorra
amb un valor mínim de 80 i una humitat en torn al 2-6%.

Prèviament a l’inicio de les tasques de sosteniment en el túnel, el Contractista portarà a terme
una sèrie d’assaigs previs de prova per a determinar el tipus i percentatge més adequat

Els àrids tindran una temperatura superior a 5 graus centígrads.

d’additius a emprar en el formigó projectat. Dita dosificació a aplicar ha de ser sempre
aprovada per escrit per la Direcció d’Obra. i no es modificarà llevat causes suficientment
justificades. Aquests resultats sobre la idoneïtat de les dosificacions, hauran de ser plasmats
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en un informe que serà lliurat a la direcció d’obra per tal de procedir a la seva aprovació, on

En quant a la resistència final, els assaigs tindran que donar les resistències a compressió

s’inclouran els assaigs que s’especifiquen més endavant.

assenyalades en la taula adjunta.

Els additius emprats no seran objecte d’abonament independent ja que està inclòs en el preu

Edat

Valor mig

unitari del formigó projectat.

(dies)

(N/mm2)

3

15

14

f) Fibres d’acer

7

24

21

L’ús d’aquestes fibres es regularan amb les especificacions de la norma ASTM 820, o

28

35

33

equivalents. El diàmetre equivalent serà de 0,5 mm amb una longitud menor de 30 mm pel

90

35

33

Valor característic (N/mm2)

mètode en sec i de 20 mm per la mescla humida.
Serà necessari prestar especial atenció a la dosificació d’accelerants ja que ocasionen unes
A manca d’altra indicació, la quantia a emprar serà de quaranta quilograms d’acer per metre

pèrdues en la resistència final del formigó. La dosificació del accelerant estarà compresa entre

cúbic de barreja (40 kg/m3)

2 i 5% en pes del ciment.

g) Dosificació

Per a conèixer més exactament l’efecte de l’accelerant sobre el formigó es realitzaran tres

La dosificació de la mescla serà tal que s’aconsegueixi:

mostres

de

formigó

projectat

en

tres

arteses

diferents

amb

tres

dosificacions

-

Ràpid enduriment

d’accelerant/activador i una quarta artesa sense accelerant/activador. De cada artesa

-

Ràpid desenvolupament de resistència per a prosseguir l’avanç del túnel

s’extrauran 3 testimonis a 3 dies, 3 testimonis a 7 dies, 3 testimonis a 28 dies i 3 testimonis a

-

Resistència final

90 dies. Addicionalment es prendran 3 mostres en provetes cúbiques de 10 cms de costat, per
assajar a 24 hores de cada dosificació d’accelerant/activador, així com de la mostra sense

Es necessari tenir en compte a l’hora de dosificar els components del formigó projectat, que la

accelerant.

dosificació final del formigó posat en obra és diferent a la dissenyada, degut principalment al
rebuig, suposant un augment del 10-20% de ciment i un 10-20% de àrid fi.

Les característiques de les provetes i arteses seran les mateixes que les que es defineixen a
l’apartat de control de qualitat del formigó projectat.

Per a comprovar la treballabillitat del formigó en la via humida, el contractista haurà de
disposar constantment de mesuradors de consistència (Cons d’Abrams) a peu de màquina,

Qualsevol variació amb la dosificació de les mescla exigirà al menys els mateixos assaigs

comprovant així que la consistència sigui compresa entre 12 i 16. Aquests assaigs han de

quedant expressament prohibit realitzar qualsevol variació de producte, canvi de proveïdors o

poder realitzar-se a petició de la Direcció d’Obra en qualsevol cuba a emprar per Formigó

substitució de qualsevol component del formigó projectat sense realitzar la sèrie completa

projectat. Les característiques del formigó endurit seran, com a mínim, les següents:

d’assaigs de referència amb l’aprovació de la Direcció d’Obra.

- Resistència (segons taula adjunta).

S’estudiaran, per compte del contractista, altres possibles propostes de mescles, però sempre
2

- Mòdul de Elasticitat: 28.000-33.000 N/mm .

han d’incloure, almenys, els mateixos conglomerants i additius (microsilice). No obstant,

- Coef. de Permeabilitat (C): 6x10-10 a 20x10-10 m/s

qualsevol variació haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció d’obra i, per tant, s’hauran
d’incloure a l’informe sobre la idoneïtat dels additius.

La dosificació s’obtindrà a partir d’assaigs previs a l’execució de l’obra per part del
Contractista, sometent al formigó projectat a condicions anàlogues a les de l’obra.

Un cop obtingut un formigó que satisfaci les condicions de resistència exigides, s’extraurà en
obra un testimoni de formigó realitzat amb cadascun dels equips de projecció. El nombre
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mínim de testimonis serà el mateix especificat anteriorment. El Contractista podrà començar la
projecció definitiva en obra si la resistència a 7 dies correspon a la exigida. Si les resistències a

De manera general, les projeccions del formigó s‘hauran de realitzar lo abans possible després

7 dies foren inferiors a les exigides, el Contractista haurà d’introduir les modificacions

de l’excavació. En els tipus de sosteniment en que figuri en els Plànols, es procedirà a la

necessàries per a palꞏliar la insuficiència detectada.

projecció d’una capa de segellat en el front.

Tots aquests assaigs hauran de repetir-se sempre que es canviï les fonts de subministrament

La capa projectada s’acomodarà uniformement al terreny, evitant-se deixar forats i produir

o les qualitats dels materials, o sempre que es proposi canviar el mètode de treball.

escorriments o despreniments i/o excessiu rebuig. On no s’indiqui en els Plànols, el gruix del
formigó projectat serà determinat per la Direcció de l’Obra i a priori estimat en 5 cms, si no es
decideix un altre gruix.

La dosificació final adoptada haurà de ser aprovada per la Direcció de l’Obra. El formigó
projectat contarà amb la dosificació de fibra d’acer de la quantia i tipus definits en els plànols.

Si es necessari aplicar el formigó en varies capes, el gruix de cada una d’elles serà com a
màxim de 15 centímetres, llevat indicació contraria de la Direcció d’Obra que estarà facultada

Execució

per a disminuir-la segons els resultats obtinguts en obra. Entre l’aplicació d’una capa i la
següent hauran de transcorre com a mínim unes 8 hores.

a) Preparació de la superfície
La superfície a projectar haurà de netejar-se amb aire comprimit i aigua, utilitzant la mateixa
maquinària de gunitat, llevat en terrenys de baixa qualitat geotècnica en que aquesta operació

Tots els elements metàlꞏlics del sosteniment (plaques de bulons d’ancoratge, encavallades i

pugui generar inestabilitats i pot resultar convenient, si ho estima la Direcció de l’Obra,

malla electrosoldada) hauran de quedar perfectament recoberts amb un gruix mínim de 3 cm

d’utilitzar una barreja especial que proporcioni una capa de seguretat.

de formigó projectat.

En cas d’existir filtracions d’aigua en la roca serà necessària l’aplicació de drenatges

La projecció del formigó haurà de fer-se perpendicularment a la superfície i anirà de avall cap

mitjançant tubs flexibles. Això queda inclòs dintre del preu unitari de l’aplicació del formigó

amunt començant en la part més baixa. La distància òptima de projecció serà: Pel mètode

projectat.

humit: 0,5-1,8 m

Si les superfícies a projectar estiguessin massa seques serà necessari humitejar-les. També

La projecció sota temperatures extremes seguirà les mateixes normes que pel formigó

serà necessària aquesta preparació de la superfície quan el formigó es vagi a aplicar sobre

colꞏlocat, incloses en la Instrucció EHE. La temperatura de la superfície a projectar no excedirà

una capa de formigó preexistent.

els 30 graus centígrads ni serà inferior als 3 graus centígrads, i es necessari en aquest últim
cas un escalfament o tractament tèrmic de la superfície.

b) Barreja i transport
Control de qualitat del formigó projectat

En el mètode per via humida, el temps des de que es realitza la mescla del formigó fins a la
seva projecció no excedirà en cap cas de les 2 hores.

Tots els assaigs previstos en aquest plec, tant els previs, com els ordinaris i extraordinaris, es
consideren d’obligat compliment del contractista i el seu abonament es troba repercutit en els

c) Aplicació

preus unitaris dels diferents elements, i per tant no seran d’abonament separat.

La Direcció d’Obra haurà d’aprovar prèviament el material de projecció i els medis auxiliars
previstos pel Contractista.

Les dades obtingudes ja sigui per l’autocontrol com pel contrast de la Direcció d’Obra es
En el cas de projecció per via humida, s’haurà de preveure com a mínim dos (2) màquines de

consideren contractuals i el seu tractament estadístic, juntament amb les dades dels

projecció en cada tall de rendiment mínim de 6 m3/h per màquina.

sosteniments executats, serviran per a quantificar els possibles dèficits de formigó projectat,
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respecte a l’estipulat, a efectes de la seva reposició o descompte si es tracta de volums

La qualitat del formigó projectat es controlarà permanentment pel contractista durant l’execució

considerats estructuralment poc importants. En aquest últim cas amb una penalització del 20%

de l’obra, mitjançant la presa sistemàtica d’una sèrie de provetes de formigó per assaigs per

sobre l’amidament dels volums totals afectats.

cada 80 m3 de formigó projectat.

Es controlarà la resistència a edat primerenca (inferior a 24 hores) del formigó projectat. Es

El cost del control de qualitat està inclòs en els preus unitaris del formigó projectat. El nombre

podrà utilitzar l’assaig mitjançant penetròmetre o mitjançant extracció (Kaindl- Meyco o similar).

de provetes a assajar en cada control serà mínim de tres cubs en un dia i 3 cilindres a 3, 7, 28,

En túnels en condicions normals serà precís que els assaigs ofereixin com mínim les

90 dies.

resistències especificades en la següent taula.

Els resultats dels assaigs hauran de satisfer no només els valors indicats en la taula anterior,
sinó també les següents condicions:

EDAT

- RESISTÈNCIA

6 minuts - 0,4 N/mm2
1 hora

- 1 N/mm

-

2

Per a cada control la dispersió de cadascun dels assaigs serà inferior al 15% de la
seva mitjana.

6 hores - 4 N/mm2

-

En el conjunt dels assaigs, la dispersió no sobrepassarà el 20% de la mitjana global.

24 hores - 9 N/mm2
Les resistències obtingudes hauran de ser superiors o iguals a les exigides. En cas que
Al igual que amb anterioritat a l’inicio de les obres, durant el desenvolupament d’aquestes serà

s’observin resistències inferiors, la Direcció d’Obra prendrà unes mesures que podran consistir,

necessària la realització d’assaigs de qualitat del formigó projectat, destinats a obtenir les

si la Direcció d’Obra ho creu necessari, el tornar a projectar una o vàries capes del mateix

resistències a compressió especificades.

gruix al formigó defectuós, a càrrec del Contractista.

En ambdós casos, les provetes seran cúbiques (10 cm d’aresta) per a edats del formigó de fins

Per altra banda, també es comprovarà de manera contínua la constància de les

a 36 hores. A partir d’aquesta edat, les provetes seran cilíndriques de 12 cm d’altura i 6 cm de

característiques dels materials emprats en la fabricació del formigó cada 20 m3 de material

diàmetre.

emprat:

Les provetes es prendran mitjançant testimonis en la part central de caixes de fons pla

-

Realització d’assaigs d’equivalència de sorra i granulometria en els àrids emprats.

-

Inspecció visual de que la resta de materials emprats en el formigó presenten les
especificacions requerides.

(arteses) de 15 cm de profunditat i 75 x 75 cm de costat com a mínim, en les que s’haurà
projectat formigó perpendicularment al fons. La projecció es realitzarà amb el fons de l’artesa

Control del formigó “in situ”: En tots els perfils de sosteniment es procedirà a un control de

situat amb un angle major a 45º amb l’horitzontal.

qualitat del formigó projectat “in situ” mitjançant la ruptura de provetes extretes mitjançant
El formigó en les arteses contindrà la mateixa dosificació de fibra d’acer que l’especificada en

testimonis del formigó projectat del sosteniment. Llevat cap indicació de la Direcció d’Obra, es

projecte. El nombre de caixes serà suficient per a permetre la determinació de la resistència

prendran 3 testimonis cilíndrics de 12 x 6 cm cada 20 m de túnel.

del formigó a diferents edats.
Els resultats dels assaigs dels testimonis han de complir com a mínim el 95% de la resistència
nominal.

L’extracció, conservació, curat i preparació de les provetes seran les fixades per la Instrucció
EHE pels assaigs de formigó convencional.

De cada sèrie de provetes es mesurarà en laboratori igualment el contingut en fibra, que no
podrà ser inferior en un 10% a l’esmentat en els Plànols.
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Es controlarà permanentment que els gruixos mínims de formigó projectat corresponen als del

BULONS D’ANCORATGE

projecte, mitjançant la colꞏlocació, abans de la projecció, de claus de longitud coneguda, amb

Definició

2

una densitat de 1 clau per 4 m (malla de 2 m).

Es denominaran bulons d’ancoratge als elements metàlꞏlics, en forma de barra que
s’introdueixen en un trepant efectuat en la roca i que s’adhereixen a aquesta per qualsevol

En el lloc on no s’apliqui aquest mètode o a indicació de la Direcció d’Obra, s’extrauran

medi de tipus químic (adhesiu).

testimonis de la capcer del túnel dels qui es controlarà en el laboratori:
El buló d’ancoratge serà aplicat sistemàticament al llarg del túnel, constituint una part
-

La resistència a compressió simple

-

El gruix i el contingut en fibra.

fonamental del sistema de sosteniment d’aquest.
Tant el tipus i material dels bulons, el seu sistema d’ancoratge, així com la seva longitud i

A més de l’esmentat anteriorment, el control del gruix del formigó projectat s’efectuarà per

distribució transversal i longitudinal en el túnel venen definits en els Plànols. No es modificarà

testimonis. Realitzant-se com a mínim un per cada 5 metres de túnel.

el tipus de pern indicat en els plànols llevat causa justificada i amb l’aprovació de la Direcció
d’Obra. En zones de característiques geològiques conflictives podrà disposar-se un major

MALLA ELECTROSOLDADA

nombre de bulons dels esmentats en el plànols, sempre amb autorització de la Direcció

Definició

d’Obra, i que seran d’abonament. S’utilitzaran de forma sistemàtica bulons del tipus següent:

La malla electrosoldada o malla metàlꞏlica per a sosteniment d’excavacions subterrànies estarà
constituïda per barres d’acer corrugat d’alt límit elàstic electrosoldades entre sí formant angle

-

Bulons de rodó corrugat de diàmetre φ 25 d’armar ancorats amb resina o morter,

recte, amb les mateixes característiques i especificacions que les utilitzades en el formigó

amb cartutxos o amb injecció tant en capcer com en la clau de la volta de

armat, descrites en la Instrucció EHE.

l’excavació

L’esmentada malla anirà situada en la posició indicada pels Plànols, formant part de l’armadura
del formigó projectat. Tanmateix, la Direcció d’Obra podrà especificar altres zones, no

Materials

esmentades en els Plànols, on s’hagi de colꞏlocar la malla d’acer addicional.

a) Bulons de rodó
Quan els Bulons a emprar siguin de rodó corrugat, malgrat indicació contrària de la Direcció

Execució

d’Obra, s’empraran bulons de diàmetre φ 25 mm. Aquesta característica vindrà definida en els

La malla electrosoldada s’intentarà colꞏlocar tan propera al terreny (o capa de formigó projectat

Plànols o serà precisada per la Direcció d’Obra.

prèvia) com sigui possible, en tots els seus punts. La distància entre la malla metàlꞏlica i la
paret (terreny o capa de formigó projectat prèvia) serà com a màxim de 8 cm.

Les barres seran de tipus armadura d’acer d’alta adherència i alt límit elàstic. L’extremitat del
buló es tallarà a bisell. El seu cap tindrà una rosca de 15 a 25 cm de longitud que anirà

La malla s’haurà de subjectar necessàriament amb les plaques dels bulons d’ancoratge i altres

proveïda d’una rosca hexagonal, amb una longitud de rosca de 25 mm i preferentment pas 24.

medis addicionals si fos necessari. El nombre de punts de subjecció de la malla a la paret serà

Les barres seran corrugades. La qualitat de l’acer s’ajustarà a les prescripcions de la Instrucció

com a mínim de 2 per m2 a fi d’evitar vibracions de la capa de malla durant la projecció de

EHE per a l’armadura del formigó armat.

formigó. L’objectiu és que la malla quedi perfectament fixada a la paret prèviament al gunitat.
Les plaques de cap del buló seran quadrades i d’acer d’alt límit elàstic, amb un gruix de 9 mm i
El cavalcament entre dos panells de malla contigus serà com a mínim de 30 cm, tant

20 cm de costat. Aniran proveïdes d’una ròtula semiesfèrica que s’afegeix al cap del pern

longitudinal com transversalment, es a dir, de dos quadres de la malla.

abans de colꞏlocar la rosca.
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La placa tindrà un bony central en forma de casquet esfèric i un forat rectangular, de forma que

Tipus de buló Diàmetre de perforació

la placa pugui quedar ben recolzada sobre el terreny, qualsevol que sigui la direcció de la barra

-

D=25 mm amb Resina 31-37 mm

en relació amb aquell. Les rosques seran igualment d’acer d’alt límit elàstic.

-

D=25 mm amb Morter injectat 35-40 mm

-

D=25 mm amb Morter estutxat 31-37 mm

L’ancoratge del buló podrà realitzar-se mitjançant cartutxos de resina, cartutxos de morter de
ciment estutxats (tipus Cemgolt) o amb morter injectat, indistintament. La Direcció d’Obra

Preferiblement la perforació, així com la resta del procés d’ancoratge, es portarà a terme de la

autoritzarà el sistema d’ancoratge dels bulons proposat pel Contractista.

forma més mecanitzada possible. Únicament quan, per motiu de la presència de runa en el
front, l’accés a la zona a ancorar sigui difícil, s’autoritzarà la utilització d’eines manuals, sempre

El tipus de resina a emprar serà del tipus Epoxi, i haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra

que aquesta no afecti a la seguretat del personal.

prèviament al començament de la mateixa. La resina haurà d’adquirir la seva resistència final
al terme d’una hora com a màxim de la seva posta en obra. El fabricant de la resina haurà de

El temps transcorregut entre la perforació i la colꞏlocació dels bulons serà el mínim possible.

garantir la perennitat de l’ancoratge en el terreny sota qualsevol condició ambiental.
b) Colꞏlocació dels bulons de rodó
Quan durant la perforació dels trepants per a bulons, aparegui aigua en quantitat significatives,
hauran de utilitzar-se cartutxos de resina especial capaç de endurir-se en presència d’aigua.

Per a la colꞏlocació dels bulons de rodons d’acer es seguiran les següents recomanacions de
caràcter general:

S’haurà de tenir especial cura en l’emmagatzematge tant de la resina com dels cartutxos de
morter, ja que ambdós son sensibles a les condicions ambientals que existeixen en els túnels, i

-

El volum total de resina o morter introduïda en el forat en forma de cartutxos , serà

s’ha de verificar el correcte estat de la resina o del morter en el moment de la seva posta en

superior en un 10% al volum de l’espai que quedarà entre el forat i el buló. Només

obra. La data màxima d’utilització que haurà d’estar inscrita i visible en l’envàs de les

en terrenys on existeixi una perforació molt regular, podrà reduir-se aquest valor al

càrregues, no haurà de ser mai sobrepassada.

5%, prèvia autorització de la Direcció d’Obra. El nombre de cartutxos a introduir en
cada trepant haurà de ser proposat pel Contractista a la Direcció d’Obra per a la

Execució
a)

seva acceptació abans de començar les tasques d’excavació.

Perforació

-

Els cartutxos de resina seran introduïts fins al fons del forat el primer, i tot seguit la
resta, mantenint en contacte entre ells.

Es convenient executar la perforació immediatament després de l’excavació o tant aviat com
sigui possible, en funció de l’estat i planificació de les feines. La posició, longitud i diàmetre

-

Els cartutxos de morter s’introduiran en aigua durant el període que recomani el
fabricant, prèviament a la seva introducció en el trepant.

dels trepants vindran especificats en els Plànols, o en el seu defecte, seran determinats per
escrit per la Direcció d’Obra. La longitud de perforació serà superior en 10 cm a la longitud del

-

La barra a introduir estarà desengreixada i neta. En el cas d’utilitzar cartutxos de
resina, la introducció de la barra es portarà a terme mitjançant un martell que, a la

buló a colꞏlocar.

vegada que introdueix la barra, va girant garantint-ne així la barreja i batut dels
El Contractista prestarà especial atenció al moment d’elegir els diàmetres de perforació i

cartutxos de resina. La barra es mantindrà girant per un espai d’almenys un minut, i

respectarà en qualsevol cas els diàmetres màxims i mínims de perforació especificats en la

es traurà i introduirà successives vegades en el trepant. La unió entre el martell i el

taula següent segons el tipus de buló i sistema d’ancoratge.

cap roscat de la barra es farà mitjançant un adaptador, que no s’haurà de tocar fins
que hagi transcorregut 20 minuts des de la colꞏlocació del buló, el que obliga al
Contractista a la previsió del nombre suficient d’adaptadors a l’obra.
-

Es posarà especial atenció en mantenir el martell de forma que el seu eix coincideixi
amb l’eix del trepant.
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-

La placa podrà no ser instalꞏlada en zones on no es vagi a colꞏlocar malla

La longitud lliure no ancorada serà inferior en tots els casos a 20 cm. S’efectuarà un assaig

electrosoldada i la colꞏlocació dels bulons s’executi prèviament al gunitat, llevat dels

cada 50 bulons colꞏlocats, és a dir, amb la mateixa freqüència que els assaigs a tracció.

punts que vingui reflectit en Plànols o aquells que la Direcció d’Obra indiqui. En el

-

cas que es colꞏloqui, no haurà de ser collada fins que hagi transcorregut almenys un

La zona corresponent a l’entorn de un buló que no hagi aconseguit la resistència requerida,

hora des de la colꞏlocació del buló.

haurà, amb càrrec al Contractista, reforçar-se amb els bulons addicionals que determini la

La placa ha de recolzar-se en la totalitat de la seva superfície sobre la roca, falcant-la

Direcció d’Obra, qui indicarà la superfície, el nombre i el tipus de bulons que han de colꞏlocar-

amb algun petit element si fos precís.

se.

Controls de qualitat

ENCAVALLADES METÀLꞏLIQUES

La qualitat dels materials a utilitzar serà controlada constantment, especialment la de la resina

Definició

epoxi per la seva sensibilitat a l’ambient dels túnels.

Es denominaran encavallades a uns perfils metàlꞏlics, l’eix dels quals té la mateixa forma que

Tots els controls de qualitat reflectits en el present apartat, estan inclosos en el preu unitari de

el contorn de l’excavació i que s’utilitzen pel sosteniment de la mateixa, realitzant una reacció

la unitat de buló d’ancoratge.

contra el terreny al llarg de tota la seva longitud.

Amb anterioritat a l’inicio de l’obra es realitzaran uns assaigs previs amb la finalitat de

Les seccions inclouen encavallades tipus HEB -180 i THN–29, segons el tipus de sosteniment

comprovar l’adequació dels diferents tipus de bulons al terreny. Dites proves es realitzaran

tant a la fase d’avanç com a la de destrossa, com a elements de sosteniment i rigidització de la

amb bulons de longituds diferents que especificarà la Direcció d’Obra. La metodologia precisa

secció.

així com l’equipament a utilitzar en els assaigs tindran que ser aprovats per la Direcció d’Obra.
El doblegat de les encavallades vindrà fet de fàbrica ajustant-se a la forma i perímetre de la

Serà necessari el dibuix del gràfic esforç - deformació obtingut de l’assaig de tracció.

secció projectada i se subministraran despeçades en trams que permetin la seva correcta
Durant el transcurs de les obres s’hauran de realitzar assaigs de tracció dels bulons colꞏlocats

manipulació. Les encavallades THN vindran doblegades amb la seva concavitat cap a l’interior

en obra. A l’igual que amb anterioritat a l’inicio de les obres, la metodologia, equipament i

de l’excavació a fi i efecte de permetre el seu emplenat amb formigó projectat.

esforços màxims de tracció a aconseguir pel buló seran definits por la Direcció d’Obra.
Abans de la seva posada en obra es farà una comprovació de forma, en parc, amb el muntatge
S’efectuarà, almenys 1 assaig per a cada 50 bulons colꞏlocats en el cas dels de rodó. Es

de tots els seus diferents elements, incloent els patons, per verificar que s’acompleixen les

posarà especial cura que els bulons a assajar no siguin coberts durant la projecció del formigó.

mesures i morfologies especificades.

A l’assaig es comprovarà que el buló és capaç de suportar una força de tracció de 15 tones, en
aquest cas s’estimarà que el buló està correctament colꞏlocat. L’assaig de tracció es realitzarà

Materials

amb esglaons de càrrega i amb mesura de les deformacions. Els assaigs es lliuraran a la

Encavallades THN

Direcció d’Obra amb les corresponents gràfiques de deformació.
Les encavallades tipus THN amb secció omega de tipus lliscant, són fabricades amb acer
El 10% dels assaigs sobre bulons es portaran fins a l’arrencament, aplicant-los-hi una tensió

Tipus TH 520, fortament travats, amb perfil invertit (encavallades al revés, amb concavitat cap

de almenys 22 tones. En el cas d’incompliment de les especificacions determinades en un

a l’interior de l’excavació), de manera que faciliti l’efecte volta del formigó projectat entre dues

quantil del 5% el contractista estarà obligat a reposar els bulons. Aquesta reposició serà a

encavallades contigües. L

compte del contractista i no serà objecte d’abonament.
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Les seves diferents peces vindran preparades per la seva unió amb solapaments mínims de 40
cm. A les unions s’utilitzaran grapes tipus brida. El tipus de grapa serà l’adaptat a forma de

A la fase d’avanç es curarà d’assegurar la correcta posició dels peus de les encavallades, així

perfil i de tipus “calaix” amb grans superfícies de contacte que impedeixin el gir de grapes.

com de protegir-los durant el gunitat per facilitar la unió amb els seus corresponents patons, al
realitzar la destrossa.

Encavallades HEB
Les encavallades tipus HEB 160 amb secció I son fabricades amb acer tipus S 355 JR o S 255

S’estalviaran els forats existents entre les encavallades i la capa de segellat, omplint amb

JR, segons indiquen els plànols.

formigó abans de procedir amb el següent passi o voladura.

Les unions dels diferents elements es faran mitjançant plaques transversals i perns roscats
que proporcionin una estructura rígida. Als extrems o potes de l’encavallada s’incorporen

El Contractista haurà d’aconseguir, amb les precaucions anteriors, que totes les unions entre

plaques de suport de 25 x 25 (alineades al perfil exterior) amb 10 mm de gruix.

encavallades d’avanç i els patons de destrossa reuneixin les condicions adequades. Defectes

Les dimensions concretes de les encavallades seran les definides en els Plànols. En els túnel

repetits en les mateixes, com solapaments insuficients, grapes juntes, tacs o tascons, quan

objecte del present projecte s’utilitzaran les encavallades tipus THN-29 i HEB segons el tipus

siguin deguts a una colꞏlocació incorrecta de les encavallades, afectant trams importants de

de sosteniment.

Túnel, podran ser considerats per la Direcció d’Obra com a perillosos; exigint al Contractista la
colꞏlocació, al seu càrrec dels elements correctors que estimi necessaris, com bulons o gunita.

L´arriostrament longitudinal de les encavallades es farà mitjançant tresillons constituïts per
rodons d’acer de diàmetre 32 mm com a mínim soldats a les encavallades, o encaixades

PRECAUCIONS ESPECIALS

adequadament, mitjançant torsió o afegit de la patilla soldada, a les mateixes mitjançant les

Per a un avanç determinat, s'haurà d’acabar al mateix torn (o en qualsevol cas sense que hi

corresponents orelles afegides a l’encavallada amb soldadura.

hagi discontinuïtat de treball en el temps) tota la capa de formigó projectat.

Execució

El torn que precedeixi a una interrupció de l’obra per varies hores o dies (caps de setmana,

Les encavallades es colꞏlocaran de manera que es situïn exactament en un plànol vertical i

vacances, etc.) haurà d’acabar, en la seva totalitat, el cicle de sosteniment del nou avanç,

perpendicular a l’eix del túnel. Prèviament es procedirà a la projecció d’una primera capa de

segons les definicions establertes.

formigó de segellat. La distància entre l’encavallada i la capa de segellat serà com a màxim de
2 cm i teòricament nulꞏla.

En cas d’aturades prolongades o abandonament temporal del tall (vacances, aturades, avaries,
etc.) a més a més del que ja s’ha especificat, la Direcció d’Obra, analitzarà el comportament

En la colꞏlocació de les encavallades es tindrà en cura especialment la correcta ubicació

dels trams ja excavats i els trams sotmesos a vigilància especial, proposant amb l’antelació

geomètrica del perfil dins la secció.

suficient els reforços que fossin necessaris per garantir l’estabilitat de l’excavació durant tot el
temps que duri l’aturada.

El arriostrament longitudinal es realitzarà mitjançant barres d’armadura de diàmetre igual o
un altre sistema a les

Es consideren faltes molt greus, l’execució d’avançaments o voladures sense aplicar els

encavallades, amb un espaiament de 1,50 m com a màxim. Aquest arriostrament facilitarà

sosteniments previs específics determinats, i l’incompliment de l’assenyalat per a detencions

l’estabilitat de l’encavallada a la fase de colꞏlocació, abans de la projecció de la capa de

prolongades, podent-se exigir al Contractista, al seu càrrec la colꞏlocació de sosteniments

formigó que cobrirà l’encavallada.

específics per recuperar l’estabilitat de les seccions afectades, al marge de poder procedir a la

major a d= 32 mm, soldades o subjectes fortament mitjançant

recusació dels responsables d’aquestes actuacions.
Durant l’execució del formigó s’evitarà deixar forats darrera les encavallades propiciat per una
projecció obliqua. Les encavallades hauran de quedar recobertes, almenys amb un gruix

En cas de mals retalls, l’eficàcia dels sosteniments pot quedar molt limitada per les

mínim de 3 cm de formigó projectat.

discontinuïtats en el mateix, per la qual cosa la Direcció d’Obra podrà ordenar la colꞏlocació
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d'elements addicionals de sosteniment, com bulons de longitud superior a l’entorn de la

TRACTAMENTS ESPECIALS DE SOSTENIMENT

sobreexcavació i més capes de malla electrosoldada i gunita, que garanteixin l’estabilitat de la

Generalitats

secció.

Els tractaments especials de sosteniment són totes aquelles mesures de sosteniment que
tendeixen a estabilitzar el túnel en certes circumstàncies excepcionals, i que generalment no

El Contractista estarà obligat a colꞏlocar aquests elements al seu càrrec, quan es derivin de

s’apliquen de forma sistemàtica.

defectes o incompliments en l’execució de l’excavació.
Degut a aquest caràcter excepcional, normalment els tractaments especials seran executats
Quan es travessin terrenys en trams de característiques geomecàniques alternants o molt

quan l’indiqui la Direcció d’Obra, en funció de les característiques del terreny travessat i de

diferents, disposats en longituds suficientment curtes que impedeixin un canvi net en el

l’auscultació. Els plànols indicaran un dimensionament i unes condicions d’aplicació aproximats

sosteniment al passar d’uns a d’altres, s’adoptarà un sosteniment capaç d'estabilitzar

que hauran de ser en qualsevol cas ratificats o modificats per la Direcció d’Obra.

qualsevol dels diferents terrenys que composen les alternances, si bé es podrà actuar sobre la
quantia dels elements d’utilització més flexible per adequar-lo a les necessitats del terreny.

La Direcció d’Obra informarà per escrit al Contractista sobre el tipus de mida especial de
sosteniment que haurà d’utilitzar, així com la quantia i disposició dels seus elements. El

Quan s’apreciï una millora de les característiques del terreny, la reducció del sosteniment es

Contractista podrà proposar igualment a la Direcció d’Obra l’aplicació d’algun tractament

farà de manera gradual, fins que es tingui coneixement del comportament del nou tipus de

especial.

terreny.
Un quants tractaments sí es portaran a terme en forma sistemàtica, en qualsevol cas, segons
Quan s'apreciï un empitjorament en les característiques del terreny, el sosteniment

s’especifica en els Plànols o segons les directrius de la Direcció de les obres. Aquests

s’augmentarà en la quantia necessària, d’una forma immediata.

tractaments son:

REFORÇOS

- La protecció dels dos embrocaments del túnel. Es considerarà embrocament la zona pròxima

Al marge dels sosteniments habituals que es colꞏloquin al front, quan un tram de túnel presenti

a la intersecció del túnel amb la superfície del terreny independentment que l’excavació del

problemes d’estabilitat es procedirà a reforçar-lo augmentant la quantia dels elements del

túnel s’efectuï de fora endintre o viceversa.

sosteniment o amb la colꞏlocació de nous elements.

-

Paraigües: el tipus de paraigües serà pesat (tubs) o lleuger (bulons), segons queda
reflectit als plànols.

El criteri per a l’execució d’aquests reforços serà el seguiment tècnic dels fronts d’excavació i

-

Tractament contra despreniments.

del comportament del sosteniment del túnel i les dades d’auscultació.

-

Tractaments del front: aquests tractaments es realitzaran en les seccions i tipus de
terreny especificats per la Direcció de les obres.

La part de la secció que s’hagi de reforçar i la longitud del túnel afectat serà decidida per la

-

Esgotaments.

Direcció d’Obra, si bé, en casos d’inestabilitat sobtada observada en absència de la Direcció
d’Obra serà el Contractista que estarà obligat a colꞏlocar els reforços immediats que, al seu

TRACTAMENT DELS DESPRENIMENTS

criteri consideri necessaris, justificant posteriorment la seva decisió a la Direcció d’Obra.

Definició
Es denominarà despreniment a qualsevol caiguda de material no prevista, sobtada o

Davant d’aquestes possibles actuacions, el Contractista estarà obligat a equipar el túnel, o a

continuada, procedent del massís rocós fora de la secció d’excavació, produint per tant

equipar-se amb els elements accessoris necessaris per poder actuar amb rapidesa en

sobreexcavacions. Generalment s’originarà el despreniment en una zona no sostinguda del

qualsevol tram i part de la secció del túnel, on sigui que els reforços fossin requerits.

túnel, poc després de l’excavació, encara que pot propagar-se cap a fora de l’excavació.
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Depenent de la magnitud del despreniment es podran utilitzar mesures de sosteniment o

a)

Gunitat del front amb formigó projectat

altres. Serà la Direcció d’Obra la que indiqui quines mesures han de ser utilitzades.

b)

Excavació del front no vertical: amb talús o amb manxó central

La Direcció d’Obra determinarà, tanmateix, si la causa del despreniment es imputable al

c)

Trepants de drenatge en el front

Contractista o no. En cas afirmatiu, els tractaments d’estabilització del mateix no seran

d)

Aplicació d’una solera provisional

d’abonament.
A més de l’esmentat, quan les tasques d’excavació del túnel s’interrompin per un termini
Execució

superior a dos dies, s’efectuarà per a qualsevol tipus de terreny, un segellat del front amb una

Les prescripcions referents a l’execució de les mesures de tractament de despreniments seran

capa de formigó projectat de tres centímetres de gruix. Quan el temps previst d’aturada fos

especificades per la Direcció d’Obra per a cada cas en particular.

superior a set dies, es disposarà una capa de formigó projectat amb fibra d’acer, de cinc
centímetres de gruix. La quantia de fibra d’acer serà de 40 kg/m3.

En el cas que es decideixi reomplir el forat format pel despreniment, la sistemàtica d’execució
En zones molt inestables, la Direcció d’Obra podrà indicar un tipus de protecció o sosteniment

s’efectuarà d’acord amb el següent esquema:

més pesant que la que hem descrit per les interrupcions del ritme d’excavació. No serà
-

d’abonament els elements de protecció necessaris per aturades imputables al Contractista. La

En primer lloc, i com mesura de seguretat, es gunitarà una capa de segellat de

Direcció d’Obra determinarà quines aturades en el ritme d’execució són imputables al

formigó projectat de 5 cm. amb fibres d’acer en tot el forat generat.
-

A continuació s’instalꞏlaran encavallades completes de tipus THN-29.

-

Entre les encavallades es soldaran xapes ranurades tipus “Bernold”, de forma que

-

Contractista i quines no.

quedin per l’interior de les ales del perfil. Es colꞏlocaran els tresillons i les grapes

a) Gunitat del front o de segellat

adients i s’apuntalaran les encavallades i les xapes.

Definició
El gunitat de qualsevol front generat per l’excavació, consistirà en l’aplicació d’una capa de

S’efectuarà el replè de la cavitat amb formigó bombejat, per un o més forats que

formigó projectat en la totalitat del front de 5 centímetres de gruix. El formigó inclourà la

s’hauran deixat per aquesta finalitat, fins reomplir completament la cavitat.
-

dosificació amb fibra d’acer a no ser que la Direcció d’Obra especifiqui el contrari en el moment

Quan hagi endurit el formigó, es colꞏlocaran uns bulons de rodó de 25 mm, de la

de l’execució.

longitud necessària per a cosir al terreny tot el conjunt de formigó i xapes.
-

Per últim, es gunitarà una capa de formigó projectat per a deixat embegudes tant les
S’aplicarà quan les condicions d’estabilitat de la secció i front d’excavació exigeixin una

encavallades com les xapes tipus “Bernold”.

protecció immediata per tal d’evitar el ventat o alteració de la roca i el despreniment de
TRACTAMENTS DEL FRONT

fragments potencialment inestables, degut a fenòmens de descompressió i meteorització física

Definició

que s’originin com a conseqüència de l’excavació.

Els tractaments especials de protecció del front són totes aquelles mesures de sosteniment,
sistemàtiques o no, que tendeix d l’estabilització del front del túnel, entre avanços consecutius.

La utilització del segellat durant l’excavació s’estableix pels diferents tipus d’excavació i podrà

Els elements de protecció del front del túnel s’ajustaran a les indicacions del Director d’Obra. A

ser modificada per la Direcció d’Obra així com la zona d’aplicació i gruix, en funció de les

més en certes circumstàncies especials, la Direcció d’Obra podrà ordenar augmentar la

característiques del terreny. En el casos on el Projecte prevegi tractaments ocasionals de

quantia o suplementari altres tractaments addicionals.

segellat, la seva utilització serà decidida i/o autoritzada per la Direcció d’Obra.

Les proteccions del front del túnel s’englobaran dintre dels grups que s’indiquen a continuació,

Execució

i es poden aplicar totes o algunes d’elles:

S’aplicaran les mateixes prescripcions descrites pel formigó projectat en els Capítols referents
a excavació i aplicació del sosteniment descrits al present Plec.
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Són elements estructurals de formigó en massa HA-25 amb o sense malla metàlꞏlica. El seu
b) Excavació amb manxó

objectiu es tancar l’excavació a la part inferior en terrenys de mala qualitat.

Definició
Quan es presentin problemes de inestabilitat del front no reparables mitjançant segellat del

Obligatòriament , tant durant el disseny com durant l’execució la part inferior del sosteniment

mateix o amb inflades prèvies a l’excavació, es realitzarà un manxó central.

ha de quedar completament embeguda al formigó de la llosa, que es portarà fins al contacte
amb el sosteniment.

El manxó podrà utilitzar-se tant en secció d’avanç com en destrossa, depenent de les
condicions d’estabilitat del front en cada cas.

Execució
Es defineix com a manxó central a la fracció de roca propera al front que no es retira durant

La solera s’efectuarà en la disposició, gruix i longitud assenyalada per la Direcció d’Obra.

l’execució, situada en la seva zona central i retardada una distància no major de 2,5 m de la

L’gruix mínim recomanat es de 15 cm, i la seva longitud mínima de 10 metres.

part més avançada del front. Les seves dimensions hauran de permetre l’accés a la zona de
volta i capcers per a realitzar l’excavació i colꞏlocar el sosteniment. A mesura que avanci

JVG1 - AUSCULTACIÓ

l’excavació del túnel s’anirà eliminant el manxó central, mantenint una longitud constant entre
el front i la seva part posterior.

JV22U010

u

Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat
contrast i suport en L orientable, subministrat i instalꞏlat

La utilització, forma i dimensions del manxó central s’establirà en funció de les característiques

en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstalꞏlació

del terreny i estabilitat de l’excavació, a criteri de la Direcció d’Obra.

a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Execució

JVG1U210

Es obligat per a l’execució del manxó central que l’excavació es realitzi per medis mecànics.

u

Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de
diàmetre, amb cap d'acer inoxidable i tap de protecció
colꞏlocat en el parament interior del sosteniment del túnel

c) Drenatge del front

o sobre el primer segellat, com a punt de referència per la

Definició

mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la

El drenatge del front consistirà en l’obertura en el mateix d’uns trepants amb objecte de captar

perforació amb trepant i la resina, segons condicions del

l’aigua del terreny i d’aquesta manera estabilitzar el front d’excavació.

Plec de Prescripcions Tècniques

Execució

Els amidaments geomecànics i d´auscultació, formen part del procés constructiu del túnel, i

Els trepants s’efectuaran en la disposició, diàmetre i longitud assenyalada per la Direcció

s’han de portar a terme dintre de la programació de les demés tasques d’excavació i

d’Obra.

sosteniment. La seva utilitat bàsica es comprovar com s’adequa el sosteniment emprat a cada
tipus de roca i també servir de senyal d’alarma davant possibles inestabilitats.

El diàmetre mínim dels trepants serà de 10 cm, i la seva longitud mínima de 15 metres.
Els sistemes de auscultació emprats en l’excavació seran els següents:
d) Aplicació d’una solera provisional
Definició
L’aplicació d’una solera provisional durant l’excavació de la mitja secció superior o una
contravolta plana definitiva en la secció total excavada en qualsevol tipus de secció de



Mesures de convergència



Aanivellació amb prismes

Les seccions de mesura de convergència i prismes s’instalꞏlaran i llegiran de forma sistemàtica

sosteniment en el cas que les convergències no s’estabilitzin i a criteri de la direcció d’obra.

i periòdica al llarg de tot el túnel.
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Aquestes mesures seran independents de les que efectuarà la Direcció de les Obres en cas de
Es colꞏlocaran cada 30 metres, com a terme mig, al llarg de tots el túnel; excepte als

que aquesta ho considerés necessari.

embrocaments on es preveuen dues seccions separades 15 m.
Cal fer esment de que es considerarà a la pressa de dades de convergències com a una feina
A més de l’auscultació pròpiament dita, es realitzaran altres activitats de control durant

prioritària en tots els sentits, essent de rigorós compliment el facilitar les tasques de mesura

l’excavació, són les següents:

així com tots els mitjans humans i la maquinària necessària per a la correcta realització
d’aquesta feina.

El personal d’instrumentació responsable de la instalꞏlació, proves, vigilància, presa de lectures
i registres dels instruments haurà de ser personal qualificat i amb experiència en el camp

Mesura de convergències

d’instrumentació per a túnels, a satisfacció de la Direcció d’Obra.

Definició
La mesura de convergències consisteix en l’amidament dels moviments del contorn del túnel al

Amb una periodicitat mensual, el Contractista emetrà un informe on es resumeixin totes les

llarg del temps en una sèrie de seccions transversals d’aquest, denominades seccions de

mesures efectuades durant el mes anterior, correlacionades amb la geologia travessada i on

mesura. Per a ells es situen, en cada una de les seccions de mesura que es vagi a realitzar el

proposi modificacions a introduir en el sistema d’excavació i sosteniment. D’aquest informe es

control, uns punts ancorats a la roca o al sosteniment. Mitjançant una cinta mètrica

lliurarà còpia a la Direcció d’Obra. La redacció de l’informe d’auscultació no serà d’abonament

extensomètrica es mesuren periòdicament la distància entre parells de punts.

separat, ja que el seu cost va inclòs dintre dels diversos preus d’aquest capítol.
La mesura de les convergències s’emmarca dintre de les mesures pel control del
Tots els instruments i accessoris necessaris hauran de ser homologats i subministrats pel

comportament del sosteniment primari i del terreny. Al present Plec s’especifica en la forma

Contractista, i han d’estar disponibles a peu d’obra amb anterioritat al començament de les

que aquestes mesures hauran de realitzar-se.

obres de construcció del túnel.
Execució
Amb anterioritat al començament de les obres, el Contractista haurà de presentar a la Direcció

Per a la mesura de la convergència s’utilitzarà una cinta extensomètrica d’invar homologada

d’Obra per a la seva aprovació, el mètode, procediments protocolꞏlaris i un programa de

amb dispositiu de tensiòmetre automàtic, amb un rang de 0 a 30 m i una precisió de 0,01 mm.

mesures preliminar que s’adoptarà per a la instalꞏlació dels instruments.

Com a dispositiu de lectura i calibració de l’aparell, s’aconsella el calibre de quadrant
homologat pel fabricant de l’aparell de lectura.

La disposició de la instrumentació que figura en els Plànols ha de ser orientativa, tant en
nombre com en ubicació dels diversos controls. En funció de les característiques concretes

Les seccions de convergència es colꞏlocaran en principi a una distància aproximada de 30

dels terrenys trobats al excavar el túnel, el Contractista podrà proposar modificacions en

metres i en els canvis entre seccions tipus. En zones especialment conflictives des del punt de

l’auscultació a la Direcció d’Obra, que les aprovarà si ho estima convenient.

vista del terreny, factors no previstos i amb autorització de la Direcció d’Obra, es podran
instalꞏlar seccions addicionals. En cap cas s’instalꞏlaran un menor nombre de seccions que les
estipulades en els Plànols.

El Contractista està obligat a seguir l’evolució i a prendre les mesures de convergències i els
desplaçaments del túnel per al seu propi control d’execució, i haurà de lliurar diàriament un

A menys que la Direcció d’Obra disposi altra cosa, cadascuna de les seccions de mesura

informe amb els resultats obtinguts a la Direcció d’Obra.

estarà formada per 5 bulons de convergència rígidament units a la roca o al formigó projectat.
Així mateix el Contractista, per a poder complir el mencionat en el punt anterior, haurà de
destacar en obra i en especial a les tasques d’execució de l’excavació del túnel, personal

Els bulons seran del tipus roscat i es situaran: un en clau, dos en la base de les capcers de la

qualificat i degudament titulat, que constarà almenys d’un geòleg i un topògraf.

secció d’avanç i altres dos en la base de les capcers de la secció completa. La distància
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mínima entre la solera i el punt de mesura serà de 150 cm. Les formes i disposició dels bulons

medicions, sense interrompre els treballs ja iniciats de projecció del formigó projectat, per la

o claus de mesura es descriuen als plànols adjunts.

qual cosa es requereix una acurada organització de les tasques de lectura.

En el cas d’excavar-se una primera fase d’avanç, en aquesta es colꞏlocaran tres claus: un en

Tots els instruments i accessoris per l’estudi de les convergències hauran de ser subministrats

clau i altre en la base de cada capcer.

pel Contractista, i han de estar disponibles a peu d’obra amb anterioritat al començament de
les obres de construcció dels túnels.

Els claus s’han de colꞏlocar el més ràpid possible darrera l’excavació, després de la colꞏlocació
del sosteniment i com a màxim a les 24 hores del passis del front d’excavació per la respectiva

Els instruments emprats en la mesura de convergències, hauran de ser provats durant el

secció. En el moment de la instalꞏlació dels bulons o claus s’efectuarà una lectura, que

procés de instalꞏlació.

s’establirà com el origen de les mesures.
Serà necessari adoptat tot tipus de mesures, especialment front a les tasques d’execució del
Els prismes es colꞏlocaran quan ja no puguin patir cops de la maquinaria de excavació i

túnel. Es protegiran els claus de mesura i prismes per tal d’evitar possibles xocs de la

colꞏlocació del sosteniment, com a màxim 5 dies del passis del front. Per la lectura de aquests

maquinària, així com la projecció de formigó sobre aquells o l’acumulació d’òxid.

prismes s’hauran de colꞏlocar prismes de referència que no puguin patir ni cops ni canvis en la
seva cota.

Qualsevol instrument que no funcioni degudament al terme de la instalꞏlació, haurà de ser
instalꞏlat de nou o serà substituït, segons estableixi la Direcció d’Obra.

Les mesures a realitzar seran:
Amb anterioritat al començament de les obres, el Contractista haurà de presentar a la Direcció
-

Corda horitzontal H entre els punts situats en la base de capcers

-

Diagonals D1 i D2 entre aquests i el punt de clau

-

Desplaçaments globals i moviments relatius en els prismes de clau i volta, mesurats

d’Obra el mètode i un programa preliminar que s’adoptarà per la instalꞏlació dels instruments.
Tanmateix, el Contractista mantindrà tots els instruments per la mesura de convergències i
desplaçaments en perfectes condicions de treball durant el transcurs de les obres. En cas que

per medis topogràfics.

algun instrument resultés malmès per les operacions efectuades pel Contractista, aquest haurà
La distribució de mesures a realitzar en el temps dependrà de la qualitat del terreny, de la

de substituir-lo, sent responsable del cost econòmic addicional. La Direcció d’Obra, podrà

velocitat de deformació i de la magnitud d’aquesta, així com de les operacions a realitzar en el

exigir que el Contractista interrompi la construcció en les proximitats dels instruments

túnel, i normalment serà d’una lectura diària per secció .

malmesos fins que aquests siguin substituïts i estabilitzats.

En principi i llevat altra indicació de la Direcció d’Obra, es realitzaran mesures diàries fins

Les lectures es reflectiran en un registre, on a més a més, es reflectiran les següents dades:

l’estabilització de la corba de deformació-temps i, a partir d’aquest moment, la presa de
mesures serà setmanal o mensuals. Aquesta freqüència de lectures s’aplicarà tant a la secció

-

Número de la secció instrumentada.

d’Avanç com de Destrossa. En qualsevol cas, les mesures diàries es perllongaran com a

-

D.B. (distància a la boca) de la secció instrumentada.

mínim fins que el front d’excavació s’allunyi dos diàmetres de la secció de mesura.

-

Alçada del recobriment.

-

Tipus de roca i secció tipus de sosteniment.

La mesura de les convergències en les seccions instalꞏlades es realitzarà per darrera dels

-

Croquis esquemàtic de la secció amb indicació de les lectures realitzades.

treballs del front d’excavació, procurant situar la secció el més a prop possible d’aquest. La

-

Data de la lectura i hora.

mesura es realitzarà afectant el menys possible als treballs de front, si be en les seccions mes

-

Temperatura dins del túnel, al moment de realitzar la lectura.

properes al front s’hauran d’aturar els treballs el temps necessari per realitzar aquestes
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Seguiment geològic i geotècnic

Per a la seva interpretació es considerant les diferents etapes d’excavació (avanç o destrossa).
S’han definit els següents nivells d’alarma per la etapa :

S'efectuarà una presa de dades geològica-geotècnica periòdica dels terrenys travessats en les
NIVELL I: Nivell normal deformació. No és necessari adoptar precaucions especials.

successives fases d'avanç i destrossa.

NIVELL II: Nivell admissible deformació. Si se superen aquests valors admissibles serà

Aquests recolliran les característiques del terreny travessat, discontinuïtats existents, estabilitat

necessari intensificar la mesura de les seccions afectades. S’haurà de preveure la seva

de l'excavació, presència d'aigua i altres aspectes que puguin afectar al túnel, que siguin

evolució i adoptar el prescrit en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

apreciables durant l'excavació.

NIVELL III: Nivell màxim de deformació. Si se superen els valors serà necessari reforçar

A part d'aquestes dades es prendran els següents:

immediatament el sosteniment, i intensificar la monitorització de la seccions, segons el


Característiques litològiques i tipus de roca



Definició d'aquestes litologies.

Els nivells d’alarma hauran de ser corregits en funció dels possibles retards en efectuar la



Cohesió i resistència de la roca

primera mesura respecte al pas del front, i l’avaluació de les velocitats i acceleracions de



Estratificació (Potències, direcció, cabussament)

convergència.



Determinació de les famílies principals de discontinuïtats, associant a cadascuna

descrit en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

d'elles els valors representatius de la seva direcció i cabussament
Els valors de deformació que defineixin aquests nivells per etapa d’excavació i tipus de



Freqüència i longitud de discontinuïtats

sosteniment són els següents:



Separació



Obertura i reompliment de discontinuats



Disposició de les discontinuïtats respecte a l'eix del túnel



Presència d'aigua en l'excavació



Accidents tectònics rellevants



Dades sobre aspectes generals o parcials de l'estabilitat de l'excavació

EXCAVACIÓ MITJA SECCIO SUPERIOR
SOSTENIMENT TIPUS
Tipus ST-I

Tipus ST-II

Tipus ST-E

Nivell I

5 mm

7 mm

7 mm

Nivell II

6 mm

9 mm

9 mm

Nivell III

7.5 mm

11 mm

11 mm

Així mateix s'obtindrà una representació gràfica del front amb indicació i disposició dels
principals paràmetres (estratificació, distància entre juntes, etc...)

EXCAVACIÓ DESTROSSA
SOSTENIMENT TIPUS

Amb les dades obtingudes s'estimaran setmanalment els índexs de qualitat geomecànica RMR

Tipus ST-I

Tipus ST-II

Tipus ST-E

Nivell I

7 mm

10,5 mm

10,5 mm

Nivell II

9 mm

13,0 mm

13,0 mm

Nivell III

11 mm

15,5 mm

15,5 mm

de Bieniawski i Q de Barton. Aquestes dades són bàsiques per a avaluar correctament les
convergències enregistrades.
No seran d’abonament aquestes operacions, medis i materials necessaris per al correcte
seguiment de control geològic i geotècnic, donat que és una part de les mesures d’avaluació i

En la colꞏlocació dels primers equips de lectura de convergències, així com en la mesura

determinació del sosteniment més adient a aplicar segons les característiques geotècniques

inicial, es contarà amb l'assistència tècnica del personal de les cases subministradores dels

del massís, aleshores els costos derivats i les despeses generades se les considera

diferents equips, que serà de provada experiència en aquest tipus de treballs, i que estarà

repercutides al conjunt dels preus aplicats al conjunt del sosteniment. Les dades d’aquest

sotmesa abans de la seva contractació a l'aprovació per part de la Direcció d'Obra.

reconeixements i seguiment es reflectiran a l’informe mensual que el Contractista està obligat a
lliurar a la Direcció d’Obra
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G4 - ESTRUCTURES
G44 - ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES
G440U030 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
colꞏlocat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures.
G440U100 Pern connectador d'acer al carboni de 3/4'' de diàmetre i 125 mm d'alçada
per a estructures, inclòs el premarcatge i soldat a l'estructura, colꞏlocat a
l'obra.
1.- Definició
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàlꞏliques els subministrats en xapes
perfils o tubs que corresponguin al tipus S355 J2G3 (acer laminat amb una capa d'emprimació
antioxidant) i al tipus S355J2G2W (acer laminat resistent a la corrosió xorrejat amb sorra al
grau SA 2.50 de la norma sueca SIS055900) definits en la Norma UNE EN 10025.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de
recepció.
Les xapes hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. Les
xapes amb gruix igual o superior a 20 mm s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278
mitjançant control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A
d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en
qualsevol anomalia. El resultat de l’examen s’inclourà en el Certificat de Control expedit pel
Departament de Control del fabricant sempre que aquest sigui independent del Departament d’
Execució i disposi de laboratori. (Apartat 5.4.2.1. de la UNE 36007 i 3.1. B de la DIN 50049).
En el cas que no es verifiquin els anteriors requisits s’haurà de prendre mostres per a
confirmar, al menys, les característiques químiques, mecàniques i resiliència per cada 10 T o
fracció de la mateixa sèrie i classe. Els assaigs s’ajustaran a la Norma UNE 36082-84, amb els
criteris d’ acceptació assenyalats en ella.
En el cas que l’acer no provingui de països comunitaris, encara que se subministrin amb els
seus corresponents certificats, es realitzaran tres assaigs de contrast de les diferents xapes i
perfils. Aquests assaigs fan referència a totes les característiques que en l’apartat anterior
s’exigien (composició química, característiques mecàniques, i resiliència en el seu cas). Si
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algun d’aquests assaigs dona resultats no correctes amb les toleràncies marcades en les

Els valors de diàmetres i alçades, seran els indicats en els plànols. Les toleràncies seran les

Normes esmentades, es refusarà tot el subministrament

assenyalades a la AWS D1.5.

Els materials d’aportació (elèctrodes, fils, etc...) tindran característiques iguals o lleugerament

2.2.- Imposta

superiors a les del material base, inclosa resiliència (tenacitat), i hauran d’estar classificades
com a “aptes”, per al material base, per la AWS D1.1 o D1.5. Donada la qualitat del material

La imposta metàlꞏlica serà prefabricada i tindrà les dimensions que s'especifiquen als plànols.

base, els elèctrodes tindran les mateixes característiques de resistència a la corrosió que el
material base.

3.- Unitats d'obra, procés d'execució i control

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les

3.1.- Estructura Metàlꞏlica

normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE
36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73 i a la NBE MV 102.

3.1.1.- Plànols de Taller

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la

L’Empresa adjudicatària o el Taller fabricant, prepararà, a partir dels croquis generals del

presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de

projecte, seguint les anotacions i directrius de la Norma NBE MV-104, plànols de taller havent

comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes.

de contenir de forma completa:

Els acers laminats per a estructura metàlꞏlica s'emmagatzemaran de manera que no quedin

a)

exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix,

l’estructura

lligants o olis.

b)

Les dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de
La disposició de les

unions, assenyalant les

realitzades en Taller i les

que

s’executaran en Obra, en el seu cas.
2.- Materials diversos

c)

La forma i dimensions de les

unions soldades, la preparació de vores, el

2.1.- Perns connectadors

procediment, mètodes i posicions de soldatge, i els materials d’aportació a utilitzar.

El material tindrà composició química i característiques mecàniques de l’acer tipus St-37 K,

d)

segons la DIN-17100. En aquests acers s’han de garantir les següents característiques

dels elements de l’estructura assenyalats en el Plànol.

mecàniques:

e)

Llistat dels perfils i xapes amb la seva classe d’acer, pesos i marques de cadascun
Les contra fletxes de bigues o elements.

Límit elàstic

> 3.500 kp/cm²

Quan en el Projecte no estigui definit alguns dels aspectes assenyalats, inclòs les

Càrrega de Ruptura

4.500-6.000 kp/cm²

característiques dels cordons, preparacions de vora, etc. l’Empresa adjudicatària o el Taller

Allargament

> 15 %

podran definir aquests punts, segons el seu millor criteri, assenyalant clarament en els plànols

Estricció

> 50 %

de Taller quines són les seves definicions, aquestes hauran de ser aprovades per l’autor del
projecte o la Direcció de l’Obra. Se seguiran a tal fi les següents Normes generals:

No s’admetran perns que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar algun assaig


de contrast, aquestes característiques es determinaran d’acord a la Norma UNE 36-401-81.

Quan no s’especifiqui alta cosa en els plànols de projecte, tots els cordons a topall
seran de penetració total, tant en xapes com en perfils.
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En les unions a topall de xapes (o perfils) de diferents gruixs, es mecanitzarà la xapa

peces a unir, en número i tamany mínim suficient per a assegurar la immobilitat, sempre que

de major gruix amb un pendent de 1:4 fins a assolir el gruix de la xapa que el té menor.

quedin posteriorment incorporats a la soldadura definitiva, si queden d’escòria i no presenten

Quan la separació de xapes, per la preparació de vores per a la soldadura, ho permeti,

fissures o altres defectes.

i la diferència de gruixos sigui petita es podrà realitzar la transició assenyalada, en la
Es recomana evitar la pràctica de fixar les peces als gàlibs d’armat per soldadura. Així i tot en

pròpia soldadura.




Tots els cordons en angle no assenyalats en plànols que uneixin xapes o perfils

el cas que així es realitzi, després s’amolarà la zona i es repararan amb soldadura, previ

tindran una gorja de 0.7 vegades el mínim dels gruixos a unir, excepte en el cas

sanejament, les possibles entalles que hagi produït el punt. Iguals precaucions se prendran

d’autorització de l’Autor del Projecte o la Direcció d'Obra.

amb els defectes en el material base produïts per la retirada d’elements provisionals (orelletes,
etc...) necessaris per al moviment de les peces. En aquestes zones es realitzarà la

No es permetrà la trobada de tres o més soldadures en el mateix punt: serà

corresponent inspecció.

necessari realitzar talls circulars, de radi 25 mm, en alguna de les xapes, per a evitar
aquest problema, formant ponts de soldadura. A més les soldadures d’ambdós costats
no es pararan en el punt de confluència si no que travessaran el pont de soldadura

En cadascuna de les peces preparades en el taller, se posarà amb pintura o llapis gras, la

circular.

marca d’identificació amb que ha estat designat en els plànols de taller per a l’armat dels
diferents elements en taller i en obra. No s’utilitzarà punxó a tal fi.

Els plànols de Taller hauran d’obtenir l’aprovació de l’Autor del Projecte o de Direcció de l’Obra
abans de procedir a l’elaboració de l’estructura. No s’admetrà cap tipus de reclamació per

La conformació i adreçat precisos, previs a les operacions de soldatge, es realitzaran en cas

definicions unilaterals del Taller, inclòs detalls no definits en Projecte, que es realitzin sense

de ser necessaris, en fred, mitjançant premsa o màquina de rodets. No s’admetrà la realització

haver estat prèviament acceptades.

d’aquest tipus d’activitats després de processos de soldadura sense l’expressa autorització de
l’Autor del Projecte, que podrà decidir la seva acceptació o no i la necessitat de procedir a un
tractament d’eliminació de tensions i d’inspecció de defectes en la zona soldada després del

3.1.2.- Execució en Taller

procés de conformació.
Es traçaran les plantilles a tamany natural de tots els elements que ho precisen, especialment
les dels nusos, amb la marca d'identificació i plànol de taller on queda definida. Això no serà

No s'admetran altres unions que les assenyalades en els Croquis de Projecte o Plànols de

precís quan s’utilitzin màquines d’oxitall automàtiques que treballin sobre plantilles a escala

Taller, després de la seva preceptiva aprovació.

reduïda o de control numèric.
3.1.3.- Soldadures. Execució en Taller i Obra
No s’admet el tall per oxitall manual, ni el tall amb cisalla, solament s’admetrà l’oxitall amb
màquina o el tall amb serra. Les superfícies tallades per oxitall o plasma hauran d’estar lliures

Tots els processos de soldadura, aixecament de la mateixa i reparació de zones per soldadura,

d’òxid i calamina i no presentaran en la seva superfície rebaves ni estries. Si tinguessin algun

seran objecte d'elaboració d’un Procediment amb indicació de característiques de materials

defecte com els assenyalats hauran, preceptivament, d’amolar-se abans de soldar. Les vores

d'aportació, preparacions de vora i paràmetres previstos en ASME IX, incloent temperatures de

que, sense ser foses durant el soldatge, quedin a distàncies inferiors a 30 mm d’una unió

precalent ment entre passades i calor d'aportació, Procediment que haurà de ser homologat,

soldada, seran preceptivament amolades o mecanitzades.

d'acord a aquesta Norma. En particular haurà d’incloure el corresponent assaig de resiliència
(tenacitat), tant en la pròpia soldadura com en la zona afectada tèrmicament, i les condicions

Les peces que s’hagin d’unir amb soldadura se fixaran entre elles, o a gàlibs d’armat, amb

de l'assaig (temperatura) i resultats dels mateixos hauran de respondre a una qualitat al

medis adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant el soldatge i

menys igual a la del metall base. Les homologacions hauran de ser efectuades per una entitat

refredament subsegüent, aconseguint-se així l’exactitud demanada. Com medi de fixació de

independent de Control classificada per l’Organisme Oficial competent i serà la mateixa la qui

les peces entre elles poden utilitzar-se punts de soldadura, dipositats entre les vores de les

realitzi la totalitat del Control assenyalat en altre apartat. Aquesta entitat certificarà per escrit
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que amb els procediments homologats queden coberts tots els processos de soldadura a

-

utilitzar en el Taller o en l’Obra.

Desprès d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, se
netejarà

la seva superfície amb piqueta i raspall de filferro, eliminant tot rastre

d’escòria. Per a facilitar aquesta operació i el dipòsit dels cordons posteriors, es
En el cas de gruixos d'ala superiors a 30 mm, s'homologarà també el procediment de

procurarà que les superfícies exteriors de tals cordons no formin angles de diedres

soldadura en angle ales-ànima i d'unió de platabandes, de manera que s’asseguri que no

massa aguts, entre si i amb les vores de les peces; i, també, que les superfícies

existeix excessiva aportació de calor que baixi les característiques de resiliència de la zona

dels cordons siguin el més regulars possibles.

soldada, material base i zona de transició, precalent nt si és precís.

-

En totes les soldadures a topall s’assegurarà la penetració completa, inclòs en la
zona de l’arrel; en totes les soldadures manuals a topall s’haurà d’aixecar la rel al

Els soldadors i operadores que facin soldadures, tant definitives com provisionals, hauran

revés, recollint-la, al menys, amb un nou cordó de tancament; quan això no sigui

d’estar qualificats, segons UNE 14010 o ASME IX, amb una homologació en vigor, també

possible, perquè la rel sigui inaccessible, s’adoptaran les mesures oportunes (xapa

efectuada per una Societat de Control que verifiqui els requisits assenyalats.

dorsal, guia de coure acanalada, ceràmica, etc...) per a aconseguir un dipòsit de
metall sa en tot el gruix de la costura. Excepte per autorització en contra de l’Autor

Les temperatures de precalent ment i entre passades per a evitar possibles fissures es fixaran

del Projecte, quan es colꞏloqui xapa dorsal metàlꞏlica, s’haurà d’aixecar

seguint els criteris indicats en la Norma AWS DI.1 o D1.5 i s’efectuarà el seu control per mitjà

posteriorment aquesta i amolar la superfície, de manera que quedi aquesta darrera

l’ús de termopars o guixos termomètrics.

sense cap irregularitat.
-

Encara que es quantificarà en el Control, la superfície de la soldadura, tant en

El procés de soldadura en el cas de ser manual, s'efectuarà amb elèctrode revestit tipus bàsic.

cordons en angle com a topall, presentarà un aspecte regular, evidenciant una

S'admet també la soldadura per arc submergit amb barnilla i fundent, segons AWS. En aquest

perfecta fusió del material i sense mostres de mossegades, porus, discontinuïtats o

tipus de soldadura se vigilarà periòdicament la neteja de les vores, així com que els

faltes de material. Se prendran les mesures necessàries per evitar els cràters finals

paràmetres realment utilitzats coincideixen amb els del procediment homologat. La utilització

i les projeccions de gotes de metall fos.

de soldadura per arc protegit per gas en soldadures a topall, es permetrà sempre que es

-

En el Taller cal procurar que el dipòsit dels cordons s’efectuï, sempre que sigui

dupliqui el control de la mateixa, respecte a altres sistemes, en les primeres fases de la

possible, en posició horitzontal. A tal fi, s’utilitzaran els dispositius de capgirament

fabricació.

que siguin necessaris per a poder orientar les peces en la posició més convenient
per a l’execució de les

diferents costures, sense provocar en elles, tanmateix,

solꞏlicitacions excessives que puguin afectar a la dèbil resistència de les primeres

A més, hauran de tenir-se en compte les següents consideracions:

capes dipositades.
-

Abans de soldar es netejaran les vores de la costura, eliminant amb cura tota la

-

“cascarilla”, òxid o brutícia i molt especialment les taques de greix o pintura. En el
cas que s’hagi fet ús

hi hagi garanties sobre l’estanquitat dels embalatges en els que se subministren. Si

d’un “shop-primer”, abans de començar la soldadura,

aquesta estanquitat està garantida, els elèctrodes passaran directament a les

s’entregarà l’homologació d’aquest per al procés de soldatge escollit.
-

Les parts a soldar hauran d’estar ben seques.

-

Es prendran les oportunes precaucions per a protegir els treballs de soldatge contra

estufes de manteniment sense dessecat previ. En cas contrari, els elèctrodes es
dessecaran durant dues hores, com a mínim, a una temperatura de 225 ºC (+/-) 25º
C. Aquests valors de temperatura i temps podran modificar-se en base a les

el vent, la pluja i, especialment, contra el fred. Se suspendrà el treball quan la

recomanacions dels fabricants.

temperatura baixi a 0º C.
-

Queda terminantment prohibit accelerar el refredament de les

Quan s’utilitzin elèctrodes recoberts del tipus bàsic, es dessecaran, sempre que no

soldadures amb

El fundent i les barnilles per soldar, s’emmagatzemaran en locals tancats, amb la
finalitat d’evitar excessos d’humitat. El fundent, abans d’usar-lo, s’assecarà dues

medis artificials.

hores com a mínim a 200 ºC (+-) 25º C, o tal com indiqui el fabricant. El fundent que
hagi estat a temperatura ambient més de dues hores no s’utilitzarà si no s’asseca,
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d’acord al descrit en el paràgraf anterior. El fundent sec pot mantenir-se en una

Es mesuraran els gruixs de pelꞏlícula seca segons la Norma SSPC-PA-2, refusant-se les peces

estufa a una temperatura no inferior a 50º C fins a usar-lo. El reciclatge de l’escòria

que presentin en algun punt gruix menor de l’assenyalat. Igualment s’efectuaran probes

del fundent no és permès.

d’adherència segons la Norma ASTM D3359 (Tall per enreixat o tall en X), admetent-se una
calcificació de 4 segons l’esmentada Norma, refusant-se la peça en la que l’adherència no

3.1.5.- Protecció

sigui suficient, segons aquest criteri.

Les superfícies interiors d'elements tancats no tenen cap tipus de protecció, l'Empresa

G45 - FORMIGONAT

adjudicatària o el Taller hauran de garantir la seva estanquitat a l‘aire per mitjà d’un segellat
amb cordó de soldadura. En tots aquells casos on faci falta la disposició d’una o varies xapes

G450U030

Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca.

per a tancar els espais interiors el gruix no serà menor a 3 mm. No es considerarà així la
superfície interior dels calaixos metàlꞏlics.

Es seguiran les prescripcions de l’article 610 del PG-3.

Les superfícies interiors, en contacte amb l'aire, dels calaixos metàlꞏlics es protegiran de la

Es farà d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.

corrosió seguint les especificacions següents:
-

G450U040

Preparació de la superfície: mitjançant raig de sorra fins al grau Sa 2 1/2 segons la
Norma ISO 8501-1 amb una rugositat de 30 a 50 micres

-

Imprimació: s'aplicarà una capa de Brea-Epoxi de 150 micres de gruix de capa seca

-

Pintura intermèdia: s'aplicarà una capa de Brea-Epoxi de 150 micres de gruix de

G450U050
G450U060

capa seca
Les superfícies interiors, en contacte amb l'aire, dels

G450U070

perfils es protegiran de la corrosió

seguint les especificacions següents:

curat
Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs colꞏlocació, vibrat i
curat
Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs colꞏlocació, vibrat i
curat
Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs colꞏlocació, vibrat i
curat
Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a

G450K010
-

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs colꞏlocació, vibrat i

Preparació de la superfície: mitjançant raig de sorra fins al grau Sa 2 1/2 segons la

la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la
base d'assentament, colꞏlocació i curat

Norma ISO 8501-1 amb una rugositat de 30 a 50 micres
-

Imprimació: s'aplicarà una capa d’Epoxi-alumini de 125 micres de gruix de capa seca

-

Pintura d’acabat: s’aplicarà una capa d'Epoxi-poliamida d’ gruix de capa seca de 80

En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació tingui caràcter limitatiu:

micres.

- L'estudi i l'obtenció de la fórmula de treball per a cada tipus de formigó, així com els materials
necessaris per a la seva fabricació i posada en obra.

Es seguiran totes les condiciones d’aplicació assenyalades en les fulles tècniques del

- La fabricació, transport, colꞏlocació i compactació del formigó.

fabricant. L’Empresa adjudicatària o El Taller fabricant respectaran els intervals de repintat que

- L'execució i tractament de juntes.

assenyali el fabricant en aquestes fulles tècniques, per a això caldrà fixar, a priori, amb la

- La protecció del formigó fresc, els productes de curat i la seva aplicació.

Direcció d’Obra el lloc d’aplicació (Taller o Obra) de les capes intermèdies i d’acabat.

- L'acabat i la texturització superficial.
- L'encofrat i desencofrat.

Els criteris d’acceptació seran els següents:

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució de la unitat d'obra.
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Respecte al sistema de curat serà amb aigua, i de durada mínima de set (7) dies. No es durà a
En la seva execució se seguiran les prescripcions de l'article 610 del PG-3. Per a l'execució i

terme per mitjà de regs esporàdics del formigó, sinó que s'ha de garantir la humitat constant de

formigonat de encepats es complirà com a mínim amb les prescripcions recollides en la NTE

l'element embolicant-lo en arpillera constantment amarada d'aigua.

CPE 1978, especialment pel que fa a recobriments i encastraments.
Queda prohibit corregir defectes de formigonat (coqueres, desrentats, ...) sense la prèvia
Per iniciar el formigonat caldrà comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra a la colꞏlocació i

comprovació per la Direcció d'Obra que ordenarà la forma de reparar-los.

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com de la neteja de fons i costers. No
es realitzarà cap treball fins a disposar d'aquesta aprovació. El contractista ha de, per això,

Els materials utilitzats en la fabricació de formigons deuen satisfer les condicions que es fixen

avisar amb antelació suficient perquè puguin realitzar-se les comprovacions indicades sense

per ells en els articles 202 (Ciments), 280 (Aigua a utilitzar en morters i formigons), 281

alterar el ritme constructiu.

(Airejants a utilitzar en formigons), 283 (Plastificants a utilitzar en formigons), i en els apartats
610.2.3 i 610.2.4 del capítol 610 del PG-3, així com el que es prescriu en la Instrucció EHE.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat de
cada element d'obra, que haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra.

En la fabricació de formigons a pretesar, de resistències superiors als 35 N / mm2, s'empraran
ciments CEM I UNE 80 301 o CEM I-0 UNE 80 301. En els formigons per armar es triarà el

Pla de formigonat.

més adequat a les condicions ambientals entre els grups II/A, II/B, III, IV i V de la Norma UNE
80 301.

El pla de formigonat consisteix en la definició de la forma, mitjans i procés que el contractista
seguirà per a la bona colꞏlocació del formigó, que haurà es aprovat per la Direcció d'Obra.

Els formigons a utilitzar en tallers de prefabricació, tant si estan a peu d’obra com si

En el pla es farà constar:

corresponen a una indústria establerta, seran de consistència seca, en tant que els utilitzats en

- La descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a emprar

la modelꞏlació “in situ” d’elements seran de consistència plàstica, no admetent-se la utilització

en cada unitat.

en obra de formigons la consistència dels quals es tradueixi en seients del con de Abrams

- La forma de tractament dels junts de formigonat.

superiors a set centímetres (7 cm).

De cada unitat de formigonat s'ha de fer constar:
- Sistema de colꞏlocació del formigó (bombeig, amb grua i cubilot, per canaleta, abocament

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’apartat 610.5 del capítol 610 de

directe, o altres).

PG3.

- Característiques dels mitjans mecànics emprats.

Si es pretén utilitzar formigó preparat, el Contractista deurà aportar amb antelació suficient al

- Personal.

Director d’Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

- Vibradors (característiques i nombre, amb indicació dels d'emergència per a ocupació en cas
d'avaries).

- Planta preparadora:

- Seqüència de farciment dels motlles.

- Propietari o raó social (nom i cognoms o nom; direcció postal; nº de telèfon).

- Mitjans per evitar defectes en el formigonat pel pas de les persones: passarelꞏles, bastides,

- Composició de la planta.

taulons o altres.

- Acopis d’àrids (nº i capacitat de cada un); tolves de predosificació; sistema de dosificació, i

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control.

exactitud del mateix; dispositius de càrrega; mesclador (marca de fabricant i model; tipus;
capacitat d’amassar; producció horària; comandament i control;...); magatzems o sils de ciment
(nº i capacitat; origen i forma de transport a planta; marca tipus i qualitat;...).

Sistema de curat del formigó.

- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
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- Identificacions dels àrids: procedència i assaigs d’identificació.

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els Plànols, i es

- Identificació del ciment: procedència i assaigs de recepció.

colꞏlocaran en obra complint les condicions del apartat 600.5 de l’article 600 del PG-3.

- Dosificacions a utilitzar en cada tipus de formigó: pesos de cada fracció d’àrids, ciment, aigua

S'inclouen les armadures no estructurals necessàries per conformar l'armat segons els plànols

i additius per metres cúbic; granulometries sense i amb ciment, consistències i resistències a

de projecte, així com la seguretat dels treballadors durant el ferrallat i posterior formigonat de

trencament obtingudes.

l'element en qüestió, a més de tots els separadors i peces similars que garanteixin els
recobriments recollits en el referit apartat 600.5 de l'article 600 del PG-3.

La planta acceptada, deurà permetre el lliure accés de la Direcció d’Obra a les seves
El control de qualitat serà del nivell normal segons queda definit en la Instrucció EHE-08.

instalꞏlacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.

G4D - ENCOFRATS
G4D0 – ENCOFRATS VISTS I NO VISTS

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s’efectuarà complint les prescripcions
dels apartats 610.6,7,8,9 i 12 de l’article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies
obtingudes seran les assenyalades en l’apartat 610.13.
Els elements de formigó de les obres de fàbrica seran objecte de control de qualitat de nivell

G4D0U010

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

G4D0U015

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

G4D0U025

Encofrat i desencofrat corb en parament vist

normal, segons estigui definit en la Instrucció EHE-08, i expressament indicat en els Plànols.
Els formigons emprats en les activitats de drenatge per elements construïts “in situ” seran

Els encofrats plans en paraments no vistos podran preparar-se amb taulons sense escombrar,

objecte també de control de qualitat de nivell normal. Els tallers de prefabricació deuran aplicar

units a testa, o també amb panells metàlꞏlics rigiditzats, que no presentin abolladures superiors

control de qualitat de nivell intens.

a cinc milꞏlímetres (5 mm) a les seves planxes, no tinguin forats d’atirantat oberts, i no deixin
obertures majors de dos milꞏlímetres (2 mm) entre llavis en juntes de panels.

G4B - ARMADURES PASSIVES I ANCORATGES
Els encofrats plans en paraments vistos seran a base de taulons escombrats i machihembrats,
G4B0U020

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

de gruix no menor de vint-i-quatre milꞏlímetres (24 mm), i amplada compresa entre deu i

N/mm2, colꞏlocat

catorze centímetres (10 i 14 cm). Les juntes entre taulons seran verticals en els paraments
d’alçats, i seguiran la direcció de la menor dimensió en les lloses.

L’acer utilitzat es presentarà la forma de barres corrugades que compliran les condicions
assenyalades en la Instrucció EHE-08 en el seu apartat 9.3 de l’article 9. Serà tipus B500S. La

El Contractista podrà proposar la utilització d’altres medis d’encofrat, sempre que s’obtinguin

seva composició química i característiques mecàniques compliran el que es prescriu en els

amb ells superfícies de la mateixa qualitat que amb els ressenyats.

apartats 241.2 i 241.4 del PG3, respectivament. El subministrador deurà posseir el certificat
d’homologació d’adherència indicat en l’EHE-08.

Els encofrats per volades dels taulers de bigues aniran agafats en l'última biga sense cintra.

L’emmagatzematge es realitzarà complint les condicions contingudes en l’apartat 241.8.,

Els encofrats i motlles han de complir el que especifica l'article 65 i 75 de la EHE. La Direcció

posant especial cura en donar suport sempre l'armadura sobre falques al acopiar-la en obra,

d'Obra podrà ordenar la retirada dels mòduls d'encofrat si s'observés que aquests no han estat

evitant així que s'embruti en contacte amb el terreny. En cas contrari, la Direcció d'Obra

convenientment netejats. Així mateix, la neteja de fons de llosa o d'encofrats laterals pot ser

ordenarà el netejat amb raspall de pues metàlꞏliques de les barres a les que es pugui haver

establerta com a punt de parada si es constatés que no es procedeix correctament a la seva

adherit material.

neteja.
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G4D8 – ENCOFRATS PERDUTS EN TAULERS DE PONTS DE BIGUES

desviaments per trànsfers a mitjana, ilꞏluminació, etc.) per a l'execució nocturna d'aquesta
unitat, així com els sobrecostos derivats.

G4D8U010 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de
G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS

4 cm de gruix, inclòs colꞏlocació

G4L1 - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT

G4D8U020 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de
6 cm de gruix, inclòs colꞏlocació

G4L1U100

G4D8U032 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a

Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T,
de 130 cm de cantell, totalment colꞏlocada

2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàlꞏlic autoportant, inclòs
G4L1U213

colꞏlocació

Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa,
de 130 cm de cantell, 250 cm de base i 365 cm d'ample superior,

G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació

totalment colꞏlocada

de la base
G4L5U011

Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de

Seran, preferentment, de formigó armat amb mallat, preparat amb els mateixos materials a

13,70 m de llum, 7,14 m de fletxa i 0,38 m de gruix, inclòs fabricació,

utilitzar en el tauler, i amb disposició adequada per no rebaixar el cantell efectiu d'aquest.

transport, part proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de
mòduls, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada segons

G4J - PROVES DE CÀRREGA

plànols
G4L5U010

Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel en

G4J10001

Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols

forma d'arc tancat, segons plànols, incloent-hi encofrat, formigonat i

G4J10002

Prova de càrrega en tauler de pont d'un vànol

armadures, totalment acabada

Comprèn: l'elecció dels vehicles carregats amb què realitzar-la; el projecte de la mateixa,

En general, es regirà per les prescripcions contingudes en els apartats 614.2, 614.3 i 614.4 de

d'acord amb les "Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en

l'article 614 del PG-3, amb les particularitats següents:

ponts de carretera" de la DGC Ministeri de Foment 1.999, assenyalant, per a cada fase, on
s'han de situar els vehicles, on els aparells de mesura, i què deflexions s'han d'observar i amb

1.- Elecció del taller de prefabricació.

quina separació temporal entre elles; com es procedeix a carregar i descarregar el pont; la
materialització dels dispositius de mesura, i instalꞏlació dels flexímetres; l'aportació dels

El Contractista, en el moment de proposar a la Direcció d'Obra el taller de prefabricació,

vehicles carregats i dels equips per a realitzar la prova de càrrega, i l'actuació d'uns i altres per

remetrà a aquesta la documentació següent:

desenvolupar les fases previstes en el Projecte, així com l'elaboració de l'Acta en què es
reflecteixi el desenvolupament, les mesures i les conclusions deduïdes de la prova. Aquesta

1.1.- Identificació del taller proposat:

Acta serà subscrita pel responsable tècnic del Contractista i la Direcció d'Obra, amb el
contingut que assenyala l'apartat 695.3 de l'article 695 del PG 3. Tal com recull l'article 6.3 del

Noms del taller i del propietari (o societat propietària); situació (carrer o paratge, núm.,

Plec de Clàusules Contractuals Específiques de Condicions de Treball en obra , les proves de

població, província); comunicacions (telèfon, fax,...).

càrrega que comportin talls de carril de l'autopista s'hauran d'executar en horari nocturn, entre
1.2.- Descripció de les instalꞏlacions de preparació de formigó.

les 22:00 h. i les 6:00 h. de dies laborables, prèvia autorització explicita del Director d'Obra,
que així mateix, haurà d'informar i solꞏlicitar autorització d'INVICAT. Queden inclosos en

El seu contingut se subjectarà al que indica l'article 4.9 d'aquest mateix Plec en referir-se

aquesta unitat d'obra tots els mitjans auxiliars necessaris (talls de carril, talls totals de calçada,

plantes subministradores de formigó preparat.
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En base a l'anàlisi de la mateixa, i a les comprovacions que realitzi per si mateix, el Director
d'Obra acceptarà o rebutjarà la proposta, i fixarà la manera operatori a seguir, en cas

1.3.- Descripció dels tallers de preparació d'armadures.

d'acceptació.
S'indicarà quins tallers de laminació subministren els rodons utilitzats per preparar les
armadures passives, i quins els filferros i cables de tesat; en quin estat es reben uns i altres;

2.- Documentació que acompanyarà cada biga.

dimensions, i composició del taller de preparació d'armadures (maquinària de tall i doblegat), i
capacitat diària de manipulació; subministradors de peces especials;...

Identificació pintada a la mateixa.
Dates i hores del dia, corresponents a començament i final de formigonat i curat, tesat,

1.4.- Descripcions de les platges de fabricació.

desencofrat i colꞏlocació en acopi.
Dosificació del formigó utilitzat.

Dimensions i nombre de bancades per a encofrat de les bigues a servir en obra; nombre

Resultats de tots els assaigs de control realitzats, tant de qualitat de components, com de

d'encofrats disponibles, la seva composició, elements de tancament i obertura, i mesures per

procés i producte acabat.

estanqueïtat de juntes. Nombre, tipus i potència dels gats per tensar les armadures. Elements
d’ hissat i trasllat de bigues desmoldades. Dispositius de curat.

Aquesta documentació estarà signada en cadascuna de les seves fulles pel responsable tècnic
del taller, i segellada amb el segell de l'empresa.

1.5.- Descripció del procés de fabricació.
El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra un pla d'actuació per a colꞏlocació de les bigues
Neteja d'encofrats. Muntatge de les armadures passives i actives, i la seva fixació respecte als

sobre els seus suports indicant:

encofrats. Tancament d'aquests, tesat de les armadures. Abocament, compactació i curat.

- Dia, hores d'inici i final previstes.

Desencofrat. (A cada punt s'indicaran els productes utilitzats i els temps d'actuació, així com

Situació de l'àrea d'acopi de bigues, si es considera la seva utilització, forma en què es

s'identificaran els vibradors d'agulla o superfície, i les seves freqüències de vibració, i les

prepararan els suports i estintolaments que es disposaran contra bolcada lateral.

calderes productores de vapor, si s'utilitzen, acompanyant gràfic temperatura temps durant el

Elements de càrrega en acopi, i de transport des d’all a les OF

curat).

Disposició de les grues per a colꞏlocar les bigues en el seu emplaçament, indicant l'ordre
d'operació i en quin lloc es va a colꞏlocar cada biga, la senyalització i restriccions al trànsit

1.6.- Controls practicats, freqüència dels mateixos i qui els realitzen:

necessàries i imprescindibles, i fases en què es durà a terme la colꞏlocació.

- Sobre els components del formigó: àrids, ciment, additius i aigua.

La Direcció d'Obra podrà acceptar-lo o indicar els aspectes a corregir perquè mereixi la seva

- Sobre el formigó fabricat.

aprovació.

- Sobre les armadures actives i passives.
- Sobre els gats de tesat.

3.- Colꞏlocació de bigues.

- Sobre les bigues fabricades.
Les bigues prefabricades de complir amb les prescripcions de l'article 614.4 del PG-3. En la
1.7.- Sistema de transport a obra.

seva execució se seguiran les prescripcions de l'article 693.2 del PG 3. cura de no provocar
moviments o deformacions en els aparells de suport durant el muntatge. En cas que

Compromís escrit del taller per permetre la seva revisió i visita per part d'INVICAT i la Direcció

s'observés amb posterioritat al referit muntatge defectes en la posició o característiques

d'Obra, en tant prepari la fabricació i porti a terme la de les bigues destinades a l'obra.

físiques dels aparells de suport a causa de la colꞏlocació de les bigues prefabricades, la
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Direcció d'Obra podrà ordenar al Contractista la retirada de la biga a l'acopi (o la zona que es

seva colꞏlocació (inclosos els mitjans auxiliars necessaris per a garantir l'estabilitat de les

defineixi per a tal fi), de manera que es pugui procedir a esmenar els defectes detectats.

peces durant el procés de colꞏlocació), l'alineació de les peces i el segellat de juntes entre
peces i de la junta de contacte entre la llosa o tauler i la imposta amb un producte expansiu. En

El Contractista realitzarà una revisió completa dels aparells de suport (a contrastar per la

relació al modulat, el Contractista estudiarà aquest per evitar la necessitat d'ancorar un mateix

Direcció d'Obra) per detectar si en algun dels suports resulta no estar sotmesa a compressió

mòdul a banda i banda de la junta de dilatació del tauler, presentant una proposta a la Direcció

tota la superfície del neoprè (tant pel que fa a la biga com respecte a l'altiplà de suport),

d'Obra prèvia a l'inici de colꞏlocació de les peces d'imposta prefabricada. El Director d'Obra

mesurant en aquest cas el percentatge de superfície sense suport entre biga o altiplà i neoprè

podrà proposar al Contractista la solució que consideri més adequada en cas que la proposta

pel mitjans que acordi amb la Direcció d'Obra. En cas que la superfície lliure superi el 33%, el

del Contractista no resolgui el problema referit.

Contractista haurà de procedir a la substitució de l'aparell de suport. Si aquesta es troba entre
el 20% i el 33% haurà de procedir a la injecció amb el producte que aprovi la Direcció d'Obra

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

del volum situat entre suport i altiplà o biga. Tots els mitjans humans i materials necessaris

G4ZB - SUPORTS DE NEOPRÈ

(incloent personal especialitzat, gats d'elevació, plataformes elevadores, productes d'injecció
G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs

especials, encofrats, nous aparells de suport, etc.) per a aquestes operacions aniran a càrrec

part proporcional de morter d'anivellament, colꞏlocat

del Contractista. Igualment, l’ incompliment de l'article G4ZB- "Suports de neoprè" podrà ser
causa de substitució dels esmentats aparells de suport.

Comprenen totes les operacions de subministrament, transport a obra, replanteig i colꞏlocació
G4L2 - IMPOSTES

dels aparells de suport, conformats com prismes de les dimensions indicades en els plànols, i
la preparació dels daus de morter (o altiplans de suport) per seient, si fossin necessaris.

G4L20001
G4Z10001

Imposta prefabricada de formigó en O.F. o mur, colꞏlocada i
solidaritzada a l'estructura

Els suports de material electromèric compliran les condicions generals assenyalades en els

Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ, totalment

apartats 692.1,2 i 3 de l'article 692 del PG-3, i les particularitats següents:

acabada
Composició:
La imposta podrà ser realitzada 'in situ' o bé serà prefabricada sempre que es mantinguin les
seves característiques funcionals i estructurals. El formigó emprat serà HA-25 de consistència

Cautxú cloropreno

> 60%

plàstica per compactar per vibració. Li serà aplicable l'esmentat sobre formigons en aquest

Sutge

< 25%

mateix Plec. S'inclouen els encofrats, armat, abocament i curat del formigó per a la seva

Material auxiliar

< 15%

execució, així com tots els mitjans necessaris per a la seva colꞏlocació definitiva en lloses o

Cendra

< 5%

aletes-estrep sobre morter de ciment M-450 (que complirà l'article 611 en els seus punts 1, 2,
3, 4 i 5). Cas de ser prefabricada, no presentarà superfícies desunides, coqueres, fissures ni

Característiques mecàniques:

esquerdes. Les seves arestes seran vives o arrodonides, segons correspongui. El gruix no
s'apartarà en més de 3 mm del nominal. Les dimensions en longitud i amplada estaran

Duresa Shore

65±5° segon DIN 53505.

compreses entre el 95 i el 105% de les nominals.

Resistència a tracció

170 kg/cm² segons DIN 53504.

Deformació de trencament

450%.

Mòdul d’elasticitat transversal

G=8 kg/cm².

Cas de ser prefabricada, s'inclou, sense que la relació sigui limitant, la preparació i
anivellament de la superfície de suport, la presentació per posterior aprovació a la Direcció
d'Obra del modulat i rasants definitives, si així ho considerés aquesta última convenient, la

Envelliment artificial.
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G7J1U110

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

Sotmesos a un procés d'envelliment artificial en calor seca a 70 ° C (envelliment en estufa)

densitat nominal 20 kg/m3, colꞏlocada a l'interior en peces formigonades

durant set (7) dies de durada, segons DIN 53508, les variacions de característiques seran

'in situ'

inferiors a:
1. DEFINCIÓ
Duresa Shore

+ 5° (Augment inferior a 5°).

Resistència a tracció

-15%

(Pèrdua menor que el 15% del valor original).

Es defineixen com a juntes de calçada, els dispositius colꞏlocats en les vores d'un tauler i un

Deformació de ruptura

40%

(Pèrdua menor que el 40% del valor original).

estrep que permeten els moviments per canvis de temperatura i deformacions de l'estructura,

Mòdul d'elasticitat transversal 15% (Pèrdua menor que el 15% del valor original).

alhora que presenten una superfície el més contínua possible al rodolament.

Les armadures zuntxades seran d'acer A 410B, amb límit elàstic mínim de dues mil quatre

En els taulers, aquesta unitat comprèn les següents actuacions:

quiloponds per centímetre quadrat (2.400 kp / cm2), i càrrega de ruptura mínima de quatre
1200 quiloponds per centímetre quadrat (4.200 kp / cm2). La unió metall neoprè ha de resistir

-

El premarcatge i marcatge de la junta.

una càrrega tangencial de quinze quiloponds per centímetre quadrat (15 kp / cm2) amb una

-

El tall de l'aglomerat.

deformació angular igual o major de quaranta graus sexagesimals (40 °) sense que es

-

La neteja de la junta i de la superfície d'aglomerat.

produeixi enlairament algun.

-

La preparació del formigó en les vores del junt.

-

Els materials especials de farciment entre junta i paviment, així com els ancoratges,

La cara superior del suport, un cop colꞏlocat, no diferirà de l'horitzontal en més de l'u per cent

peces especials, soldadures, etc.

(1%) al comprovar en qualsevol direcció; no s'apartarà en un centímetre (1 cm) per excés o

-

defecte de la cota projectada; i, en planta, el seu punt mig estarà a menys de dos centímetres

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

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

(2 cm) de la posició teòrica, i les cares verticals formaran un angle menor de cinc graus (5 °)
2. CONDICIONS GENERALS

amb les seves orientacions projectades.
Els altiplans de suport, en cas de superar els 5,0 cm d'alçada, s'armaran amb malla D8 mm i

La cursa de cadascuna de les juntes serà la definida en els Plànols de Projecte.

quadrícula 10 x 10 cm2. Si l'alçada fos major de 10,0 cm., L'armat s'augmentaria a engraellat
D10 mm ancorat (mitjançant les corresponents patilles) en el cos de l'estrep o de la pila.
L'altiplà haurà de presentar una alçada mínima de 2,0 cm., Amb un sobreample per fora de la

- Junt de dilatació elastòmera en els P.S. 0.1, P.S. 1.2, P.S. 3.6 i P.S. 0.3

superfície de seient de l'aparell de suport inferior a 5,0 cm., I un resguard enfront de la cara

- Junt de dilatació de calçada de travessers d'acer de desplaçament màxim entre 230 i 560 mm

exterior de la pila o estrep de entre 5,0 i 10,0 cm.

per als viaductes V.2.3, V.4.2, v.5.0.

G4Z7 - JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES

Es disposaran juntes comercials de gran qualitat que assegurin tant la qualitat de rodament
com l'estanquitat i, especialment, la durabilitat dels seus ancoratges al tauler. Aquests

G4Z7U004

G4Z7U012

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú

ancoratges constaran de barres, en forma de nanses, soldades als llavis finals de la junta i

extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, colꞏlocat

embegudes en caixetins oberts en el formigó del tauler i del muret de guarda que,

amb adhesiu

posteriorment, es formigonen.

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, colꞏlocat amb

No s'admet la substitució d'aquest tipus de junta per una altra que no ofereixi les mateixes

adhesiu i fixacions

garanties d'estanqueïtat i durabilitat. En concret, no s'admet substitució per juntes de neoprè
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armat, el ancoratge al tauler es realitza mitjançant perforacions verticals realitzades a posteriori

El neoprè de les juntes ha de complir les següents característiques:

i farcides d'adhesius. En qualsevol cas l'eventual substitució de la junta ha de ser
expressament aprovada per l'Enginyer Director de les Obres que decidirà inapelꞏlablement
sobre la qüestió.
3. MATERIALS
La junta serà metàlꞏlica i de neoprè.
El Contractista utilitzarà una junta de dilatació que s'ajusti al que assenyala els plans.
Notificarà al Director de les Obres, amb suficient antelació, la junta que es proposa utilitzar,
aportant totes les dades que se li solꞏliciten per a l'acceptació corresponent. No es colꞏlocarà
cap junta sense l'aprovació definitiva del director de les obres.
El Contractista notificarà al Director de les Obres, amb suficient antelació, les procedències
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les dades i mostres que se li solꞏliciten per a
l'acceptació corresponent.
3.1 Formigons
3.4 Morter epoxídic
El tipus de formigó emprat serà igual al utilitzat en el tauler.
Respondrà a formulacions sancionades per la pràctica com adequades. No serà alterable pels
Per tant, seran plenament vàlides les prescripcions corresponents a aquest formigó.

agents atmosfèrics o químics.

3.2 Làmines d'impermeabilització

3.5 Elements metàlꞏlics

Les làmines d'impermeabilització respondran a un material (neoprè, butil, etc.) que

Compliran les característiques indicades pel fabricant, En ser per regla general objecte de

necessàriament ha de complir les següents prescripcions:

patent es presentarà pel Contractista, certificat de garantia del compliment de les condicions
ofertes.

Gran elasticitat, amb un allargament mínim al trencament superior al 100%.
Resistència a tracció major de 40 kg / cm2.

Cada dos elements enfrontats han de permetre l'allotjament d'un perfil de neoprè que

Impermeabilitat.

aconsegueixi l'estanquitat del junt.

Inalterabilitat enfront dels agents atmosfèrics i químics.
Inalterabilitat entre temperatures de 30 i 100 graus centígrads.

4. EXECUCIÓ

3.3 Neoprè
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Abans de procedir al muntatge de la junta, el contractista proposarà i justificarà al Director

La impermeabilització de les noves basses de decantació de les aigües de drenatge de

d'obra, l'obertura de muntatge de la junta en funció de la temperatura estimada en el tauler en

paviments d’aglomerat es realitzarà amb geomembrana de PE de gruix mínim 1,5 mm,

el moment del muntatge.

reforçada amb geotèxtil no teixit de 120g/m2, amb els ancoratges i obres d’entrada i desguàs
d’aigües necessaris, incloent el refinat manual de superficies per deixar lliure d’àrids > 2 cm.
G78 - TRACTAMENTS AMB EMULSIONS BITUMINOSES

Abans de muntar la junta, s'ajustarà la seva obertura inicial, en funció de la temperatura
mitjana de l'estructura en aquest moment.

G781U010

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb
1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

La junta es muntarà d'acord amb les instruccions del fabricant, posant especial atenció al seu
ancoratge al tauler i al seu enrasament amb la superfície del paviment.
1.- Definició
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTES

Comprèn totes les operacions de preparació de la superfície a impermeabilitzar (supressió de

G71- MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

restes de taules o claus de l'encofrat, rebaves de formigó, correcció de coqueres, neteja de
terra i qualssevol altres elements adherits), l'adquisició, transport a obra i aplicació del

G711U010

Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP,

producte impermeabilitzant. S'utilitzarà una pintura asfàltica, aplicant-la en dues mans, amb

per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i

brotxa o corró. La viscositat a 25 ° C serà de 400 cps (centipoises) i el punt d'inflamació

encavalcaments, totalment acabada

superior a 40 ° C. El contingut de betum serà superior al cinquanta per cent (50%) en pes, i el
residu presentarà el punt de reblaniment en l'assaig d'anell i bola, comprès entre 60 ° C i 70 °

Es tindrà en compte el que estableix l'article 690 del PG-3 i els condicionants imposats per la

C. Serà totalment insoluble en aigua, i presentarà resistència química a l'aigua i a les

Direcció d'Obra.

dissolucions salines. Haurà d'aconseguir una aplicació homogènia a les dosificacions
indicades pel fabricant. El producte, a proposar pel contractista per acceptació per part de la

G77 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ
G774U002

Direcció d'Obra, ha d'estar emparat per un Document d'Idoneïtat Tècnica.

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i

La impermeabilització de paraments complirà el que especifica l'article 690 del PG-3 vigent.

feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a

G774U006

drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment

2.- Materials

colꞏlocada.

Sobre taulers de ponts de carretera s'aplicarà:

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada,
feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb

1.-Una capa d'imprimació tipus Poxitar N diluït amb Diluente S, o similar, a l'3-5%.

resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs

2.-Primera capa de pintura de resina de quitrà -epoxi tipus Poxitar N.

pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment colꞏlocada

3.-empolvorat amb sorra de sílice tipus Sikadur 510 o similar.
4.-Segona capa de pintura de resina de quitrà -epoxi tipus Poxitar N, que s'aplicarà no abans

La làmina drenant per a recobriment de paraments de murs, estreps, marcs i altres obres de

de 15 hores ni després de 72 hores de l'aplicació de la primera capa.

formigó haurà d'acomplir totes les especificacions relatives a ella de l'Article 690 del PG-3.
3.- Execució
S'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució
d’aquesta unitat.

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
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El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que cobrirà tota la superfície

Els consums recomanats són els següents:

a impermeabilitzar.
Producte tipus
Ha de quedar ben adherit al suport.

Consums kg/m2 capa Contingut de sòlids : vol.

Gruixos en micres

POXITAR N

0,40-0,65

78%

175-365

SIKADUR 510

1,50-2,00

-

-

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma de l'aplicació seran les definides
per la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

Un cop impermeabilitzat el tauler es procedirà al formigonat de les impostes. L'extensió del
paviment serà posterior al enduriment total de les impostes i / o murets guardabalasto.

S'impermeabilitzaran els paraments de formigó que hagin de quedar en contacte amb el

3.3.-Controls d’Obra

terreny, ja sigui natural o de farciment.
1.-De recepció dels productes.
S'aturaran els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km / h.

Tenen com a finalitat comprovar que les característiques dels materials s'ajusten al que

Les aigües superficials que poden afectar els treballs es desviaran i conduiran fora de l'àrea a

especifica la documentació aportada pel fabricant, en general es comprovarà:

impermeabilitzar.
- Aspecte
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície es corregiran abans

Densitat del producte fresc

de l'execució.

-Contingut De sòlids
-Vida De la barreja (temps de manejabilitat)

3.1.-Preparació del suport

-Presentació

Les superfícies a tractar es presentaran de manera tal manera que en el moment d'executar

2.-Durant els treballs

els treballs d'impermeabilització, el tauler estigui en perfectes condicions, per a això s'eliminarà
la brutícia, parts mal adherides o carbonatades, etc. La neteja s'efectuarà projectant raig de

-Preparació i estat dels suports

sorra de sílice amb la pressió adequada, normalment d'unes 7 atmosferes. La granulometria

- Condicions atmosfèriques

de la sorra serà de 1-2 milꞏlímetres.

-Proporciones mescles
-Temps D'espera entre capes

3.2.-Execució del revestiment
3.- Finalitzats els treballs
Els taulers dels ponts i estructures s'impermeabilitzaran abans d'estendre el paviment. La

Prèviament a l'estesa de la capa de rodament es faran les següents comprovacions:

impermeabilització del tauler s'estendrà a tot l'ample del mateix fins i tot en les bandes laterals

-Curat total

on se situen les impostes. La pintura impermeabilitzant s'estendrà entre les armadures

-Gruixs

d'espera de les impostes.

-Impermeabilitat, fissuració
-Adherència a tracció.

En el cas que la temperatura ambient sigui inferior a 10º centígrads, les dues capes de pintura
de resina de quitrà -epoxi tipus Poxitar N, s'aplicaran amb Diluente S al 3% en pes. La

El Contractista proposarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si escau, un pla d'assajos,

temperatura d'execució dels treballs ha d'estar compresa entre 5 ºC i 25-30ºC.

amb la descripció detallada dels mateixos, per realitzar els controls d'obra més amunt
ressenyats.
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G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
2 mm 400 m 80 m

Tamís UNE

25 mm

20 mm

10 mm

5 mm

G7B1U020 Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 140 g/m2,

%Max

0

16

16

10

10

6

2

100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació 1300 n,

%Mín
%Max

100

-

-

-

-

12

8

%Min

100

-

-

-

-

-

-

inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament
de superfície d'assentament, totalment colꞏlocat
G7B1U030 Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o

- El coeficient de desgast Los Angeles serà inferior a trenta (<30).

superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,

- L’equivalent de sorra serà superior a trenta-cinc (>35).

regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment

- Els defectes o irregularitats en la superfície de assentament, es corregiran com s’ha indicat

colꞏlocat

en 4.22 per assentament del tot-ú en capes inferiors.
- Queda prohibit el trànsit d’obra sobre la capa de tot-ú artificial, amb excepció del vehicle

Complirà allò establert a l’article 422 del PG-3 vigent.

regador en imprimació, i dels aportadors de la mescla asfàltica per capa de base, en el
moment de la seva estesa sobre cada porció d’aquella. Si el Contractista decidís passar el

G9 - FERMS I PAVIMENTS

trànsit d’obra sobre algunes zones específiques de la capa de tot-ú artificial, les sotmetrà a

G92 - SUBBASES GRANULARS
G921U020

aprovació de la Direcció d’Obra, i, i amb la seva aprovació, els aplicarà un reg d’imprimació
amb àrid de cobertura, conformes a les especificacions de l’article 4.23 d’aquest Plec, el que

Base de tot-u artificial, amb material de la pròpia obra, estesa, humectació

no l’eximirà de procedir a l'arranjament o reconstrucció de les parts espatllades.

i compactació, mesurat sobre perfil teòric

- La compactació serà tal que la densitat seca “in situ” iguali o superi a la màxima aconseguida
en l’assaig Proctor Modificador (100% PM).

Els materials seguiran les prescripcions de l'Annex 4 de la "Instrucció de la Direcció General de

- A l’assajar amb placa de càrrega de trenta centímetres de diàmetres ( 30 cm), segons la

Carreteres sobre seccions de ferm en Autovies", amb les següents puntualitzacions:

Norma NLT 357/86, els valors del mòdul E2 seran majors de mil dos-cents kiloponds per
centímetre quadrat (E2>120 Mpa 1200 kgf/cm2).

- La granulometria estarà continguda dins del fus ZA-25, corregit en el sentit de que el cernut

- La superfície acabada, comprovada segons el primer paràgraf de l’apartat 501.4.3 de l’Annex

ponderal acumulat, com a percentatge de la mostra total, sigui menor del vuit per cent (8%) en

assenyalat a l'inici, no deurà diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze milꞏlímetres

el sedàs de 80 m (vuitanta micròmetres), i menor del dotze per cent (12 %) en el sedàs de

(15 mm).

400 m (quatre-cents micròmetres).

- Una, al menys, de les determinacions de densitat seca i humitat “in situ” dins de cada lot de

- La preparació, inclosa l’humectació, es farà en central, fent servir un mínim de dos fraccions

control, es realitzarà pel mètode de la sorra.

d’àrids de matxuqueig classificats, que homogeneïtzaran en mesclador d’eix horitzontal.
- Prèviament a la seva utilització en obra, es procedirà, segons les granulometries dels àrids
components, a establir un fus restringit de fabricació que deurà quedar dins del fus especificat.
Les amplituds entre els percentatges màxims i mínims representatius del cernit ponderal
acumulat en cada sedàs, en el fus restringit, seran els de la taula següent:
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El material granular que es vagi a utilitzar en el sol cciment serà un tot-ú, natural o
G93 – MATERIALS TRACTATS AMB CIMENT (SOL CIMENT)

Obtingut per trituració, o un sol granular.

El sol ciment verificarà l’especificat a l’article 513 del PG-3.
El material granular estarà exent de terrons d’argila, materia vegetal, marga u altres materies
1.-Definició

extranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa. No serà susceptible de cap tipus de
meteorització o d’alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables

Es defineix com a sol ciment, la mescla homogènia de sol, ciment, aigua i eventualment aditius

que, presumiblement, puguin donar-se al lloc d’ús.

realitzada en central, que convenientement compactada s’utilitza com a capa estructural en
ferms de carretera.

Tampoc podran donar origen, amb l’aigua, a disolucions que puguin causar danys a
estructures o a d’altres capes del ferm, o contaminar el sol o corrents d’aigua.

La seva execució inclou les següents operacions:
El Director de les Obres decidirà, a propuesta del Contractista, la conveniència i el tipus
*Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.

d’assaigs a realitzar per a determinar la inalterabilitat del material.

*Fabricació de la mescla en central.
*Preparació de la superficie existent

2.2.2.-Composició química

*Transport i extensió de la mescla.
*Prefisuració (quan sigui necessari)

No s’utilitzaran materials que presentin una proporció de matèria orgànica, segons la

*Compactació i terminació

UNE 103204, superior a l’ú per cent (1%).

*Curat i protecció superficial
El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (SO3),
2.-Materials

referits al material granular en sec, determinats segons la UNE –EN 1744-1, no serà
superior a l’ú per cent (1%) ni a vuit décimes expressades en térmes porcentuals

2.1.-Ciment

(0,8%).

S’utilitzarà ciment tipus CEM II/B-S/32,5N . El Director de les Obres podrà autoritzar en

El material granular no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.

époques fredes l’ús de ciment de la classe resistent 42,5N.
Com a norma general no s’utilizaran materials sobre els que no existeixi suficient experiència,
a judici del Director de les Obres, en el seu comportament en mescles amb ciment.

El principi de fraguat es fixarà segons la UNE-EN-196-3 que, en tot cas no podrà tenir lloc
abans de les dues hores (2h). No obstant, si l’estesa es realitzès amb temperatura ambient

2.2.3.-Plasticitat

superior a trenta graus Celsius (30ºC) el principi de fraguat determinat amb aquesta norma,
pero realitzant els assaigs a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius

El límit liquid (LL) del material granular del sol ciment, segons UNE 103103, haurà de

(40 2 ºC), no podrà tenir lloc abans d’una hora (1h).

ser inferior a trenta (30), i el seu índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104, haurà de ser
2.2.-Sòl

inferior a quinze (15).

2.2.1.-Característiques generals

2.3.-Aigua
L’aigua haurà de complir l’indicat a l’article 280 del Plec PG-3.
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3.-Tipus i composició de la mescla
Si el Director de les Obres ho considera oportú, es tindran en compte les limitacions de la
Taula 3.6 adjunta ( MIFO-CEDEX. 2003)

La granulometria del material granular emprat en la fabricació del sol ciment haurà d’ajustar-se
a un dels fusos definits en el quadre 513.4.1. El tipus SC20 només es podrá emprar en

TAULA 3.6: Característiques recomanables de les aigües per a la fabricació de sol

carreteres amb categoría de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals.

ciment
QUADRE 513.4.1: Fusos granulomètrics del material granular del sol ciment
CARACTERÍSTICA
pH

LIMITACIÓ
>=5

Substancies disoltes

<=15 g/l

Contenido en sulfatos

SO4 <= 1 g/l

Hidrats de carboni

No es deu preciar

Substancies orgàniques
solubles en éter

<= 15 g/l

CAUSA LIMITACIÓ
Alteracions en el fraguat i enduriment.
Disminució de resistències i durabilitat
Pèrdua de resistències mecániques.
Fenómens expansius a llarg termini
Alteracions en el fraguat i enduriment.
Pè dues de resistència. Merma important de
la durabilitat
Impedeix el fraguat o produeix alteracions
en el mateix i en l’enduriment
Greus alteracions en el fraguat i/o
enduriment. Fortes caigudes de resistència

Tamisos UNE –EN 933-2
(mm)
50
40
25
20
8
4
2
0,500
0,250
0,0063

FUS SC40

FUS SC20

Cernit acumulat (% en
masa)
100
80-100
67-100
62-100
53-100
45-89
30-65
17-52
5-37
2-20

Cernit acumulat (% en
masa)
100
92-100
76-100
63-100
48-100
36-94
18-65
2-35

2.4.-Aditius
El contingut mínim de ciment serà tal que permeti la consecució de less resistències indicades
L’ús de retardadors de fraguat serà obligatori quan la temperatura ambient durant l’extensió de

en el quadre 513.5. El contingut de ciment no serè mai inferior al tres per cent (3%) en masa,

la mescla superi els trenta graus Celsius (30ºC), llevat que el Director de les Obres ordeni el

respecte del total del material granular sec.

contrari.
QUADRE 513.5: Resistència mitja a compresió a set dies (7d) en MPa
El Director de les Obres podrà autoritzar tambén l’ús de retardadors de fraguat per a ampliar el

Material
Sol ciment

temps de treballabilitat del material, a qualsevol temperatura ambient.

Zona
Calçada i vorals

Mínima
2,5

Màxima
4,5

Per resistència mitja s’emten la mitja aritmètica dels resultats obtinguts al menys sobre tres (3)

Únicament s’autoritzarà l’ús dels aditius quines característiques, i especialment el seu

probetes de la mateixa amasada. (Veure apartat 513.9.2.1 del PG-3).

comportament i els efectes sobre la mescla a l’emprar-los en les proporcions previstes, vinguin
garantits pel fabricant, essent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar que

El termini de traballabilitat d’una mescla amb ciment es determinarà d’acordamb la UNE 41240

compleixen la seva funció amb els materials i dosificacions previstos en la fórmula de treball.

no podent ser inferior a l’indicat al quadre 513.6:

En general, qualsevol aditi utilitzat haurà de ser autoritzat pel Director d’Obra.

QUADRE 513.6: Temps mínim de traballabilitat (Tpm)
Tipus d’execució
Amplada completa
Per franges

Tpm (minuts)
180
240

En el supòsit de posada en obra per franges, el material resultant haurà de tenir un temps de
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traballabilitat tal que permeti completar la compactació de cadascuna d’elles abans de que hagi
finalitzat aquest termini en la franja adjacent executada previament.

Es comprovará, en el seu cas, que els ajustos de l’enrasador i de la mestra s’atenen a les
tolerancies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats

4.-Equip necesari per a l’execució de les obres

pel desgast.

4.1.-Central de fabricació

Les amplades mínimes i màxime d’estesa seran de dos metres amb cinquanta centímetres
(2,50 m) i de tres metres amb cinquanta centímetres (3,5 m) respectivament. Si a l’equip

S’utilitzará centrals de mescla continua. La seva producció horaria mínima serà de 100 m3/h,

d’estesaes poden acoblar peces per augmentar la seva amplada, aquéstes hauran de quedar

llevat que el Director de les Obres estableixi una altra producció mínima diferent.

perfectament aliniades amb les originals.

Llevat que el Director de les Obres autoritzi sistemes de dosificació volumètrics, aquests

4.4.-Equip de compactació

hauran de ser ponderals.
El Director de les Obres aprovarà l’equip de compactació a utilitzar, la seva composició i les
4.2.-Equip de transport

característiques de cadascun dels seus components, que seran les necesàries per a
aconseguir una compacitat adequada i homogénia de la mescla amb ciment en tot el seu gruix

La mescla es transportarà al lloc d’ús en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament

sense produir trencaments del material granular, o de l’àrid, ni atropellaments.

neta. Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir la mescla durant el seu
transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport

G96 - VORADES

per carreteres en servei.
G9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes
En el cas d’utilitzar-se extenedores como equips d’estesa, l’alçada i forma dels camiones serà

i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència

tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només toqui a aquélla a través dels rodets

característica a la compressió i totes les feines adients, totalment

previstos a l’efecte.

colꞏlocada

Els mitjans de transport hauran d’estar adaptats, en tot moment, al ritme d’execució de l’obra

Les vorades prefabricades compliran les condicions assenyalades en l’apartat 570.2.3 del

tenint en compte la capacitat de producció de la central i de l’equip d’estesa i la distància entre

capítol 570 del PG-3. El formigó utilitzat serà HA-20 de dos-cents quiloponds per centímetre

la central i el tram d’estesa.

quadrat (200 kgf/cm2) de resistència característica, i consistència seca, si es fabriquen en
taller, o plàstica per compactar per vibració, si es construeixen en obra. Cap de les arestes

4.3.-Equip d’estesa

longitudinals s’allunyarà de la recta més de cinc milꞏlímetres (5 mm/m) per metre.

En carreteres amb categoría de trànsit pesat T00 a T2, inclosos els vorals, s’utilizaran

S’assentaran sobre un llit de formigó de resistència característica 15 N/mm2 de les dimensions

estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necesaris per a estendre el

indicades en el Plànols. Les juntes de cinc milꞏlímetres d’obertura (5 mm) entre peces

material amb la configuració desitjada, així com de dispositius automàtics de nivelació.

correlatives es reompliran amb morter M-450. Al comprovar l’alineació i el rasanteig amb regla
de quatre metres (4 m) de llarg, no es trobaran variacions majors de tres milꞏlímetres (3 mm)

En el cas d’utilitzar-se estendedores que no estiguin provistes de sitja per a la descàrrega del

en més o en menys.

material des dels camions, aquèsta es farà a través de dispositius de preestesa (carretons o
similares) que garanteixin un repartiment adequat del material devant de l’equip d’estesa.
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Es defineix com mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós la combinació d’un lligant

G9E - PAVIMENTS DE PANOT

hidrocarbonat, àrids (incloent la pols mineral) amb granulometria continua i, eventualment,
G9E1U010

additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pelꞏlícula

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids (excepte,
eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posada en obra ha de realitzar-se a una
temperatura molt superior a l’ambient.

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior. El llit de formigó s’assentarà
sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es

A efectes d’aplicació d’aquest Article, es defineix com mescla bituminosa en calent d’alt mòdul

defineixi capa de subbase i base.

per al seu ús en capa intermèdia o de base de les categories de trànsit pesat T00 a T2, en
gruix entre sis i tretze centímetres (6 a 13 cm), aquella que, a més de tot l’anterior, compleix

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les

que el valor del seu mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons Annex C de la UNE-EN

especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma.

12697-26, és superior a onze mil megapascals (11 000 MPa), realitzant-se l’assaig sobre
provetes preparades segons la UNE-EN 12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a

G9H –PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

la seva fabricació no es podran utilitzar materials procedents de fresat de mescles bituminoses
en calent en proporció superior al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla.

G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

Les mescles bituminoses en calent d’alt mòdul hauran de complir a més, excepte en el cas que

G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i

es mencionin expressament altres especificacions, les que s’estableixen per a les mescles

compactada, sense incloure betum

semidenses definides a la Taula 542.9 del PGI-10.

G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions:

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.

G9H1U712 Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus

Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball.

AC16surf

Transport de la mescla al lloc d’ús.

G9H1U732 Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a

Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla.

mescles tipus AC16surf

Estesa i compactació de la mescla.

G9H3U471 Mescla bituminosa en calent BBTM 11A bm-3b, inclòs filler, estesa i

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
G9H3U510 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit

2. MATERIALS
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

per a mescles tipus BBTM
G9H3U520 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de dotació,

Els àrids a emprar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials

en capa de trànsit per a mescles tipus BBTM

sempre que compleixin les especificacions recollides en aquest Plec.

G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 60/70, per a mescles bituminoses
G9HA0021 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles
bituminoses
1. DEFINICIÓ
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Es podran emprar com àrids per a capes de base i intermèdies, incloses les d’alt mòdul, els
materials procedents del fresat de mescles bituminoses en calent, en proporcions inferior al

S’establirà el mínim valor del coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en

deu per cent (10%) de la massa total de mescla.

capes de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3.

Abans de passar per l’assecador de la central de fabricació, l’equivalent de sorra, segons la

L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o matèries

UNE-EN 933-8 (Segons el procediment general, és a dir, amb la fracció 0-2 de l’àrid combinat,

estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

i l’Annex A de la Norma no serà d’aplicació a efectes d’aquest Plec), de l’àrid obtingut
combinant les distintes fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral) segons les proporcions

El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com a

fixades en la fórmula de treball, sigui superior a cinquanta (50), o en cas de no complir-se

percentatge que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

aquesta condició, que el seu valor de blau de metilè, segons annex A de la UNE-EN 933-9,
sigui inferior a deu (10) i, simultàniament, l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, sigui

El contingut d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130, serà inferior al

superior a quaranta (40).

cinc per mil (0,5%) en massa.

L’àrid procedent del fresat de mescla bituminosa s’obtindrà de la disgregació per fresat o

Es defineix com àrid fi a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís

trituració de capes de mescla bituminosa. En cap cas s’admetran àrids procedents del fresat

0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

de mescles bituminoses que presentin deformacions plàstiques (roderes). Es determinarà la
granulometria de l’àrid recuperat, segons la UNE-EN 12697-2, que s’emprarà en l’estudi de la

L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva

fórmula de treball. La mida màxima de les partícules serà tal que haurà de passar la totalitat

totalitat, o en part de jaciments naturals.

pel tamís 40 mm de la UNE-EN 933-2.
L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries
Es defineix com àrid gruixut a la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN

estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

933-2.
El material que es trituri per a obtenir àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid
gruixut en aquest apartat, en relació amb el coeficient de Los Ángeles.

En el cas de que s’utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, la grandària de
les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades la mida

Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial la

màxima de l’àrid final.

adhesivitat, però en qualsevol cas procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de Los Ángeles
inferior a vint-i-cinc (25) per a capes de trànsit i intermèdies i a trenta (30) per a capes de base.

El Director de les Obres fixarà per a cada capa la proporció de partícules total i parcialment
triturades de l’àrid gruixut, així com la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid
gruixut segons la categoria de trànsit, d’acord amb les Taules corresponents de l’apartat del

Es defineix com a pols mineral a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la

PG-3.

UNE-EN 933-2.

El Director de les Obres establirà el màxim valor de l’índex de llastres de les diferents fraccions

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells per mitjà dels ciclons de la central

de l’àrid gruixut segons la categoria de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3.

de fabricació, o ser aportada a la mescla per separat d’aquells com un producte comercial o
especialment preparat.

Es fixarà per a cada capa el màxim valor del coeficient de Los Ángeles de l’àrid gruixut segons
la categoria de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3.
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La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3, haurà d’estar

En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la

compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm3).

mescla total.
Densitat mínima a assolir.

3.TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

També s’assenyalaran:
Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.

4. EQUIP NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’introduirà

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius
(15ºC).

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces d’utilitzar

La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una

simultàniament en fred el nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball

viscositat del betum de cent cinquanta a tres-cents centistoks (150-300 cSt). A més, en el cas

adoptada.

de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de
mesclat es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant.

Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de

La temperatura mínima de la mescla en la descarrega des d’elements de transport.

tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més

La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació.

permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials.

En el cas de que s’emprin addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva
forma d’incorporació i temps de mesclat.

5. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

La Direcció d’Obra, podrà exigir un estudi de sensibilitat de les propietats de la mescla a
variacions de granulometria i dosificació de lligant hidrocarbonat que no excedeixin de les
admeses en l’apartat corresponent d’aquest Plec.

La fabricació i posada en obra de la mescla no s’iniciarà fins que s’hagi aprovat per la Direcció
d’Obra la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de

Per a capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent, haurà

fabricació.

d’assegurar el compliment de les característiques de la unitat acabada en lo referent a la
Aquesta fórmula fixarà como a mínim les següents característiques:

macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons l’indicat en l’apartat

Identificació i proporció de cada fracció de l’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la

corresponent d’aquest Plec.

seva classificació en calent.
Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, pels tamisos 45 mm; 32 mm; 22

La Direcció d’Obra podrà exigir el contingut dels buits en àrids, segons el mètode d’assaig de

mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que

la UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, sempre que, per les

corresponguin per a cada tipus de mescla segons la Taula 542.9, expressada en percentatge

característiques dels mateixos o per la seva granulometria combinada, es prevegin anomalies

de l’àrid total amb una aproximació de l’u per cent (1%), excepció feta del tamís 0,063 que

en la fórmula de treball. En tal cas, el contingut de buits en àrids, de mescles amb mida

s’expressarà amb aproximació de l’u per mil (0,1%).

màxima de setze milꞏlímetres (16 mm) haurà de ser major o igual al quinze per cent (≥15%) i

Dosificació, en el seu cas, de la pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid

en mescles amb mida màxima de vint-i-dos o trenta-dos milꞏlímetres (22 o 32 mm) haurà de

total amb aproximació de l’u per mil (0,1%).

ser major o igual al catorze per cent (≥14%).

Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
Dosificació de lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols
mineral) i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
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El Director d'Obra Indicarà els valors a exigir en cada capa a la resistència a deformacions

Abans d’iniciar-se la posada en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent serà

plàstiques, determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons la categoria de

preceptiva la realització del corresponent tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball,

trànsit i la zona tèrmica estival, d’acord amb les Taules corresponents del PG-3.

la forma d’actuació dels equips d’estesa i compactació, i, especialment, el pla de compactació.
La longitud d’aquest tram de prova serà de cent metres (100 m).

En qualsevol circumstancia es comprovarà la adhesivitat àrid–lligant mitjançant la
caracterització de l’acció de l’aigua. Per això, la resistència conservada en l’assaig de tracció

7. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

indirecta després de immersió, realitzat a quinze graus Celsius (15ºC), segons la UNE-EN

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

12697-12, tindrà un valor mínim del vuitanta per cent (80%) per a capes de base i intermèdia, i
del vuitanta-cinc per cent (85%) per a capes de trànsit. En mescles de mida màxima no major

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat de referència,

a vint-i-dos milꞏlímetres (≤ 22 mm) les provetes per a la realització de l’assaig es prepararan

obtinguda segons l’indicat a l’apartat corresponent del PG-3:

segons la UNE-EN 12697-30 amb cinquanta (50) cops per cara. Per mescles amb mida
màxima superior a vint-i-dos milꞏlímetres (22 mm), les provetes es prepararan mitjançant

Capes de gruix igual o superior a sis centímetres ( ≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%).

compactació amb vibració durant un temps de vuitanta més menys cinc segons (80 ± 5 s) per

Capes de gruix no superior a sis centímetres ( < 6 cm): noranta-set per cent (97%).

cara, segons UNE-EN 12697-32.

La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu milꞏlímetres (10 mm) en
capes de trànsit i intermèdies, ni de quinze milꞏlímetres (15 mm) en les de base, i el seu gruix

En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons l’annex

no haurà de ser mai inferior al previst per a ella en la secció tipus dels Plànols.

C de UNE-EN 12697-26, no serà inferior a onze mil megapascals (11.000 MPa). Les provetes

En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a

per a la realització de l’assaig es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant setanta-

la teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols de Projecte.

cinc (75) cops per cara.
El Director de les Obres indicarà els valors a complir per l’Índex de Regularitat Internacional
En mescles d’alt mòdul, realitzat l’assaig de resistència a la fatiga amb una freqüència de

(IRI) segons el tipus de via i si el ferm és de nova construcció o rehabilitat estructuralment,

trenta Hertzs (30 Hz) i a una temperatura de vint graus Celsius (20ºC), segons l’Annex D de

d’acord amb les Taules corresponents del PG-3.

UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió (106) de cicles no serà inferior a
cent microdeformacions (ε6 ≥ 100 μm/m).

La macrotextura superficial i la resistència al lliscament, hauran de complir l’especificat a
l’apartat corresponent del PG-3.

Fixar el volum mínim d’abassegament d’àrids abans d’iniciar les obres, tenint en compte que,
excepte justificació en contrari, aquest volum no serà inferior al corresponent a un (1) mes de

8. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

treball amb la producció prevista, o en cas contrari indicar:

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra de
mescles bituminoses en calent:

La Direcció d’Obra fixarà el volum mínim d’abassegament d’àrids abans d’iniciar les obres.

Quan la temperatura ambient a la ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC), tret de que el

Quant a l’estesa de la mescla, es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-

gruix de la capa a estendre fos inferior a cinc centímetres (5 cm), ja que en aquest cas el límit

3.

serà de vuit graus Celsius (8ºC). Amb vent intens, després de gelades, o en taulers
d’estructures, la Direcció d’Obra podrà augmentar aquests límits, a la vista dels resultats de

6. TRAM DE PROVA

compactació obtinguts.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques.

PLEC DE CONDICIONS

147

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tant aviat com

La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1.

assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix o be, prèvia autorització expressa de la

L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè,

Direcció d’Obra, quan assoleixi una temperatura de seixanta graus Celsius (60ºC), evitant les

segons annex A de la UNE-EN 933-9.

parades i canvis de direcció sobre la mescla recent estesa fins que aquesta assoleixi la

La proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5.

temperatura ambient.

La proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130.
L’índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3.

9. CONTROL DE QUALITAT
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Si la pols mineral a emprar, disposa de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a
realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les

En el cas de productes que hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, per al

facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

control de procedència dels materials, es portarà a terme la verificació documental de que els
valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les

En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada

especificacions establertes en el PG-3.

procedència de la pols mineral d’aportació, i per a qualsevol volum de producció previst, es
prendran quatre (4) mostres i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A

La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals sobre

de la UNE-EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE-EN 933-10.

els materials que consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat
El lligant hidrocarbonat haurà de complir, quant al control de recepció, les especificacions

establertes en aquest apartat.

establertes en l’apartat 211.5 ó 215.5 del PGI-10, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a
En el cas de productes que no disposin de marcat CE, s’hauran de portar a terme

emprar.

obligatòriament els assajos per al control de procedència que s’indiquen en aquest apartat.

Quant al control de recepció a cada fracció d’àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els
següents assajos:

El lligant hidrocarbonat haurà de complir, quant al control de procedència, les especificacions
establertes a l’apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a

Amb la mateixa freqüència d’assaig que la indicada en la Taula corresponent del PG-3:

emprar.

Anàlisi granulomètrica de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1.
Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè,
segons l’annex A de la UNE-EN 933-9.

Si els àrids a emprar disposen de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el
control de procedència dels àrids no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les

Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència:

facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

Índex de llastres de l’àrid gruixut , segons la UNE-EN 933-3.
En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada

Proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-5.

procedència de l’àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4)

Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130.

mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada fracció d’elles es determinarà:
Al menys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència:
El coeficient de Los Ángeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.

Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit, segons la UNE-EN

Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per capes de trànsit, segons UNE-EN 1097-8.

1097-8.

Densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6.

La densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6.
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Per als àrids que tinguin marcat CE, la comprovació d’aquestes quatre ultimes propietats dels

aquest apartat. Almenys setmanalment, es verificarà la precisió de les bàscules de dosificació i

àrids podrà portar-se a terme mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els

el correcte funcionament dels indicadors de temperatura dels àrids i del lligant hidrocarbonat.

documents que acompanyen el marcat CE.
Si la mescla bituminosa disposa de marcat CE, els criteris establerts en els paràgrafs
La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals sobre

precedents sobre el control de fabricació no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les

aquestes propietats.

facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

En el cas de la pols mineral d’aportació, sobre cada partida que es rebi es realitzaran els

Per a totes les mescles, es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles

següents assajos:

s’efectuaran els següents assajos:

Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3.
Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10.

A la sortida del mesclador o sitja d’emmagatzematge, sobre cada element de transport:

Per a la pols mineral que no sigui d’aportació es realitzaran els següents assajos:

Control de l’aspecte de la mescla i medició de la seva temperatura. Es rebutjaran totes les
mescles segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb espuma i aquelles

Al menys un (1) cop al dia, o quan canviï de procedència:

embolicades de forma no homogènia; en centrals que el tambor no sigui a l’hora mesclador,

Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3.

també les mescles que presentin indicis d’humitat; i a la resta de centrals, les mescles on la
humitat sigui superior a l’u per cent (1%) en massa del total. En aquests casos de presencia

Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència:

d’humitat excessiva, es retiraran els àrids de les corresponents sitges en calent.

Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10.

Es prendran mostres de la mescla fabricada i es determinarà sobre elles la dosificació de
lligant, segons UNE-EN 12697-1 i la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN

Quant el control de fabricació, en el cas de que el producte disposi de marcat CE segons la

12697-2, amb la freqüència d’assaig indicada en la Taula 542.18 de l’apartat 542.9.3.1 del

Directiva 89/106/CEE, es portarà a terme la verificació documental de que els valors declarats

PGI-10, corresponent al nivell de control X definit en l’annex A de la norma UNE-EN 13108-21 i

en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions establertes

al nivell de conformitat (NFC) determinat pel mètode del valor mig de quatre (4) resultats definit

en aquest Plec.

en aquell mateix annex.

La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que

Les toleràncies admissibles, en més o en menys, respecte de la granulometria de la fórmula de

consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar determinades propietats específiques establertes en

treball seran les següents, referides a la massa total d’àrids (inclosa la pols mineral):

aquest apartat.

Tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%.
Tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.

Es prendran diàriament un mínim de dos (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, una pel matí i

Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.

un altra per la tarda, de la mescla d’àrids en fred abans de la seva entrada en l’assecador, i

Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%.

amb elles s’efectuaran els següents assajos:
Anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat, segons la UNE-EN 933-1

La tolerància admissible, en més o en menys, respecte a la dotació de lligant hidrocarbonat de

Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè,

la fórmula de treball serà del tres per mil (± 0,3%) en massa del total de la mescla bituminosa

segons l’annex A de la UNE-EN 933-9, de l’àrid combinat.

(inclosa la pols mineral), sense baixar del mínim especificat a l’apartat 5.4.2.3 d’aquest Plec.

Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la mescla d’àrids en calent, i es determinarà

En el cas de mescles que disposin de marcat CE, es portarà a terme la comprovació

la seva granulometria, segons la UNE-EN 933-1, que complirà les toleràncies indicades en

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE
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compleixen les especificacions establertes en aquest Plec i en el PG-3. No obstant, la Direcció

A judici de la Direcció d’Obra es podran portar a terme sobre algunes d’aquestes mostres,

d’Obra podrà disposar la realització de les comprovacions o dels assajos addicionals que

assajos de comprovació de la dosificació de lligant, segons la UNE-EN 12697-1, i de la

consideri oportuns. En aquest supòsit, haurà de seguir-se l’indicat en els paràgrafs següents.

granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2.

Si les mescles no disposen de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament els

Es comprovarà, amb la freqüència que estableixi la Direcció d’Obra, el gruix estesa, mitjançant

assajos addicionals de les característiques de la mescla que s’indiquen a continuació, amb les

un punxó graduat.

mateixes provetes i condicions d’assaig que les establertes a l’apartat 5.4.2.5 d’aquest Plec, i
amb la freqüència d’assaig que s’indica a la Taula 542.19 de l’apartat corresponent del PG-3:

En acabar la compactació, es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa.

Resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons
UNE-EN 12697-22.


A cada lot, s’extrauran testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc
(5), i es determinaran la seva densitat i gruix, segons la UNE-EN 12697-6 considerant les

En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC),

condicions d’assaig que figurin a l’annex B de la UNE-EN 13108-20.

segons l’Annex C de UNE-EN 12697-26
Quan es canviïn el subministrament o la procedència, o quan la Direcció d’Obra ho consideri

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24h) de la seva

oportú per assegurar alguna característica relacionada amb l’adhesivitat i cohesió de la

execució i sempre abans de l’estesa de la següent capa mitjançant la determinació de l’índex

mescla, es determinarà la resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió,

de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, calculant un sol valor de IRI per a cada

segons la UNE-EN 12697-12, i en mescles d’alt mòdul a més la resistència a fatiga, segons

hectòmetre del perfil auscultat, que s’assignarà a aquest hectòmetre, i així successivament fins

l’Annex D de la UNE-EN 12697-24.

a completar el tram mesurat que haurà de complir l’especificat en l’apartat corresponent
d’aquest Plec. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de la obra, en
capes de trànsit, tindrà lloc a més abans de la recepció definitiva de les obres.

Quant al control de posada en obra, al menys un (1) cop al dia, i al menys un (1) cop per lot, es
prendran mostres i es prepararan provetes segons la UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc
(75) cops per cara si la mida màxima de l’àrid és inferior o igual a vint-i-dos milꞏlímetres (22

En capes de trànsit, es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir allò establert a

mm), o mitjançant la UNE-EN 12697-32 per mida màxima de l’àrid superior a l’esmentat valor.

la Taula 542.17 de l’apartat corresponent del PG-3:

Sobre aquestes provetes es determinarà el contingut de buits, segons la UNE-EN 12697-8, i la

Mesura de la macrotextura superficial, segons la UNE-EN 13036-1, abans de la posada en

densitat aparent, segons la UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig indicat a l’annex B de la

servei de la capa, en cinc (5) punts del lot aleatòriament escollits de forma que n’hi hagi

UNE-EN 13108-20.

almenys un per hectòmetre (1/hm).
Determinació de la resistència al lliscament, segons la NLT-336, un cop transcorreguts dos (2)
mesos de la posada en servei de la capa, en tota la longitud del lot.

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els
tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de mescla bituminosa en calent:
Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

10. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.

La densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada en l’apartat corresponent

La fracció construïda diàriament.

d’aquest Plec; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals que baixin de la prescrita en més de dos (2) punts percentuals.

Per a cadascun dels lots, es determinarà la densitat de referència per a la compactació,
definida pel valor mig dels últims quatre (4) valors de densitat aparent obtinguts en les provetes

Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat corresponent d’aquest

esmentades anteriorment.

Plec, es procedirà de la següent manera:
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Si la densitat mitja obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de

Per a capes de trànsit:

referència, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant

Si el gruix mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat a l’apartat

fresat i es reposarà per compte del Contractista, al seu càrrec.

corresponent d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el Contractista pel seu

Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de

compte, i al seu càrrec, mitjançant fresat i reposant-la, o bé estenent de nou una altra capa

referència, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de la

sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de sobrecarrega en estructures.

mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest

en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es procedirà de la següent manera:

Plec; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals
que baixin de l’especificat en més d’un deu per cent (10%).

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts
en l’apartat corresponent d’aquest Plec en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram

Si el gruix mig obtingut en una capa fos inferior a l’especificat en l’apartat corresponent

controlat o de la longitud total de la obra per a capes de trànsit, s’estendrà una nova capa de

d’aquest Plec, es procedirà de la següent manera:

mescla bituminosa amb el gruix que determini la Direcció d’Obra per compte del Contractista,
al seu càrrec.

Per a capes de base:
Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al vuitanta per cent (80%) de

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el

en l’apartat corresponent d’aquest Plec en menys del deu per cent (10%) de la longitud del

Contractista pel seu compte , i al seu càrrec, mitjançant fresat i reposant-la, o bé estenent de

tram controlat o de la longitud total de la obra per a capes de trànsit, es corregiran els defectes

nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de sobrecàrrega en

de regularitat superficial mitjançant fresat per compte del Contractista, al seu càrrec. La

estructures.

localització d’aquests defectes es farà sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació
per a la determinació de la regularitat superficial.

Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos superior al vuitanta per cent (80%) de
l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, i no existissin problemes d’entollament, es

En capes de trànsit, el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no

compensarà la minva de la capa amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per

haurà de resultar inferior al valor previst en la Taula corresponent del PG-3. No més d’un (1)

compte del Contractista, al seu càrrec.

individu de la mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior a aquest valor en
més de vint-i-cinc per cent (25%) del mateix.

Per a capes intermèdies:
Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al noranta per cent (90%) de

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el

previst en la Taula corresponent del PG-3, es procedirà de la següent manera:

Contractista pel seu compte , i al seu càrrec, mitjançant fresat i reposant-la, o bé estenent de
nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de sobrecarrega en

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al

estructures.

noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3 s’estendrà una
nova capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec.

Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos superior al noranta per cent (90%) de

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, i no existissin problemes d’entollament,

noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3 s’aplicarà una

s’acceptarà la capa amb una penalització econòmica del deu per cent (10%).

penalització econòmica del deu per cent (10%).
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En capes de trànsit el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no

Els materials empleats, la seva posada en obra i l'obra resultant compliran el que s'especifica

haurà de ser inferior al valor previst a la Taula corresponent del PG-3. No més d’un cinc per

en els articles 542 i 543 del PG-3 vigent.

cent (5%) de la longitud total mesurada de cada lot, podrà presentar un resultat inferior a
G9J –REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS SENSE GRANULATS

l’esmentat valor més de cinc (5) unitats.
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI.

valor previst a la Taula corresponent del PG-3, es procedirà de la següent manera:

1. DEFINICIÓ
Es defineix com a reg d’emprimació l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa
granular, prèvia a la colꞏlocació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós.

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al
noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3, s’estendrà una
nova capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec.

2. MATERIALS

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resultat superior al

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

noranta per cent (90%) del valor previst a la Taula corresponent del PG-3 s’aplicarà una
L'àrid de cobertura a utilitzar, eventualment, en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra

penalització del deu per cent (10%)

matxucada o una mescla d'ambdues.
G9HA

LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més

El lligant hidrocarbonat a emprar en les mescles bituminoses en calent serà B 60/70 per a

d'un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2,

capes de base i intermèdia. Complirà, a més de les condicions fixades en l'article 211 del PG-

segons la UNE-EN 933-1.

3, amb les modificacions corresponents, les següents prescripcions:
L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres
matèries estranyes.

- El contingut en asfaltens, determinat segons la norma ASTM D-4124, serà del divuit per cent
(18%) o major. Si es determina segons la norma NLT 131/72, el contingut d'asfaltens serà del

L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).

setze per cent (16%) o més.
- L'índex de penetració, segons la norma NLT 181/84, serà major de menys set dècimes (IP> -

El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104.

0,7).
- El contingut en parafines, segons la norma NFT 66-015, serà menor del quatre i mig per cent
(<4,5%).

3. DOTACIÓ DELS MATERIALS
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

El lligant hidrocarbonat a emprar en les mescles bituminoses en calent serà PMB 45/80-65 per
a mescles bituminoses en capes de trànsit.

La dotació del lligant no serà inferior en cap cas a cinc-cents grams per metre quadrat (500
Les prescripcions que es detallen seran aplicables a les següents unitats:

g/m2) de lligant residual.

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 60/70, per a mescles bituminoses

La dotació de l’àrid de cobertura, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6
l/m2), ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2).
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En qualsevol circumstància, la Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves
realitzades en obra.

El lligant hidrocarbonat, quant al control de recepció, haurà de complir les especificacions
establertes en l'apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a

4. EXECUCIÓ DE LES OBRES

utilitzar.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
El control de qualitat de l'àrid de cobertura serà fixat per la Direcció d’Obra.
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint
i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'utilitzi un

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit de entre els

betum fluïdificat per a regs d’emprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF),

resultants d'aplicar els tres (3) criteris següents:

segons la NLT-138, en el cas que s'utilitzi una emulsió bituminosa.

Cinc-cents metres (500 m) de calçada.
Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.
La superfície emprimada diàriament.

5. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ
El reg d’emprimació es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior a deu
graus Celsius (10 °C), i no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es

Les dotacions de lligant hidrocarbonat i, eventualment, d'àrid, es comprovaran mitjançant el

podrà rebaixar per la Direcció d’Obra a cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient

pesatge de safates metàlꞏliques o fulls de paper, o d'un altre material similar, colꞏlocades sobre

tendeix a augmentar.

la superfície durant l'aplicació del lligant o l'estesa de l'àrid, en almenys cinc (5) punts. En
cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls, es determinarà la dotació de lligant residual,

L'aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa

segons la UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la comprovació de les

superposada al reg, de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat

dotacions mitges de lligant hidrocarbonat i àrids, per altres mitjans.

com a element d'unió. Quan la Direcció d’Obra ho cregui necessari, s'efectuarà un altre reg
Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a emprimar i la del lligant

d’emprimació.

hidrocarbonat, mitjançant termòmetres colꞏlocats lluny de qualsevol element calefactor.
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d’emprimació, mentre no s'hagi absorbit tot el
lligant o, si s'hagués estesa àrid de cobertura, durant les quatre hores (4 h) següents a l'estesa

7. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

del àrid. En tot cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres

La dotació mitja, tant del lligant residual com, si s’escau, dels àrids, no haurà de diferir de la

per hora (40 km/h).

prevista en més d'un quinze per cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada
podrà presentar resultats que excedeixin dels límits fixats.

6. CONTROL DE QUALITAT
La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

criteris anteriors.
El lligant hidrocarbonat, quant al control de procedència, haurà de complir les especificacions
establertes en l'apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a

G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

utilitzar.

G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm
nou
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm

De cada procedència de l'àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran dues

vell

(2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles es determinarà l'equivalent de

G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o

sorra, segons la UNE-EN 933-8.
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5.1 PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

C60BP3 TER sobre ferm nou

Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg d'adherència compleix
1. DEFINICIÓ

les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent. En cas contrari, haurà de ser

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa

corregida d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat

tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la colꞏlocació sobre

d'obra de què es tracti, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o les instruccions de la

aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb

Direcció d’Obra.

graveta, o una beurada bituminosa.
Immediatament abans de procedir a l'aplicació de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar
es netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

escombres mecàniques o màquines d'aire a pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips
2. MATERIALS

es podran utilitzar escombres de mà. Es cuidarà especialment de netejar les vores de la zona

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial

a tractar.

Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a
la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en

Si la superfície fos un paviment bituminós en servei, s'eliminaran, mitjançant fresat, els

particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al

excessos d’emulsió bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin

seu Article 9.

impedir una correcta adherència.
Si la superfície tingués un reg de curat dels definits a l'Article 532 d'aquest Plec, transcorregut

Independentment d’això, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria

el termini de curat, s'eliminarà aquest per escombrat enèrgic, seguit de bufada amb aire

ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció.

comprimit o un altre mètode aprovat per la Direcció d’Obra.

3. DOTACIÓ DE LLIGANT

5.2 APLICACIÓ DE L’EMULSIÓ BITUMINOSA

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la Direcció d’Obra.
La seva estesa s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals
de treball. Per a això, es colꞏlocaran, sota els difusors, tires de paper o un altre material a les

El Director d’Obra fixarà la dotació d’emulsió bituminosa a utilitzar, que no serà inferior en cap
2

cas a dos-cents grams per metre quadrat (200 g/m ) de lligant residual, ni a dos-cents

zones on es comenci o interrompi el reg. On fos necessari regar per franges, es procurarà una

2

cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m ) quan la capa superior sigui una mescla

lleugera superposició del reg en la unió de dues franges contigües.

bituminosa discontínua en calent o una capa de trànsit drenant ; o una capa de mescla
bituminosa en calent, tipus D ó S utilitzada com a rehabilitació superficial d'una carretera en

La temperatura d'aplicació de l’emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre

servei.

deu i quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.

La Direcció d’Obra podrà modificar tal dotació, a la vista de les proves realitzades en obra.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements, tals com vorades, tanques,
senyals, balises, etc., que hi estiguin exposats.

4. EQUIP NECESSARI PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i

6. LIMITACIONS EN L’EXECUCIÓ

salut i de transport pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres.

El reg d'adherència es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior a deu
graus Celsius (10 °C), i no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es

5. EXECUCIÓ DE LES OBRES
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podrà rebaixar a judici de la Direcció d’Obra a cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura

8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

ambient tendeix a augmentar.

La dotació mitja del lligant residual no haurà de diferir de la prevista en més d'un quinze per
cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar resultats que

L'aplicació del reg d'adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa

excedeixin dels límits fixats.

superposada, al reg de manera que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat però sense que
hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unió. Quan la Direcció d’Obra ho consideri

La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els

necessari, s'efectuarà un altre reg d'adherència.

criteris anteriors.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'adherència, fins que hagi acabat el
trencament de l'emulsió.

G9K2U020

Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300

7. CONTROL DE QUALITAT

g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del

7.1. Control de procedència de l'emulsió bituminosa

granulat sobrant.

L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat corresponent

Es defineix com a reg de curat l'aplicació d'una pelꞏlícula contínua i uniforme d'emulsió

d'aquest Plec.

bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, a fi de donar
impermeabilitat a tota la seva superfície.

7.2. Control de qualitat de l'emulsió bituminosa
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat corresponent

Els regs de curat compliran l'especificat en l'article 532 del PG-3 vigent.

d’aquest Plec.
La dotació de lligant residual serà de 300 g/m2.
7.3. Control d'execució
GA – TANCAMENTS METÀLꞏLICS

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d'entre els
resultants d'aplicar els tres (3) criteris següents:
Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

GAR1U010

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge. Segons especificacions d’INVICAT.

La superfície regada diàriament.

GAR1U015

Tanca metàlꞏlica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat
d'acer galvanitzat, tela metàlꞏlica de torsió simple de 50 mm de llum de

La dotació d'emulsió bituminosa es comprovarà mitjançant el pesatge de safates metàlꞏliques o

pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de

fulls de paper, o d'un altre material similar, colꞏlocades sobre la superfície durant l'aplicació de

pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al

l’emulsió, en al menys cinc (5) punts. En cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls es

seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d cada 3 m

determinarà la dotació de lligant residual, segons la UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra

col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

podrà autoritzar la comprovació de les dotacions mitges d’emulsió bituminosa, per altres

GAR1V002

mitjans.

Porta de dues fulles colꞏlocada en tanca de tancament completament
acabada

Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a tractar i la de l’emulsió,
mitjançant termòmetres colꞏlocats lluny de qualsevol element calefactor.

Comprèn: el descargolament de la xarxa en els fleixos terminals de tesat i el seu alliberament
de les pinces dels pals; atropellat; càrrega i transport a magatzem; demolició del formigó de
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fonaments dels pals; la seva extracció; rebliment del forat amb materials de la mateixa

Les separacions entre pals intermedis poden ser reduïdes en funció de la consistència del

naturalesa que les definitives dels costats; càrrega i transport a abocador dels productes de la

terreny . En cas que el terreny sigui més tou del que s'esperava, els suports s'acostaran ,

demolició; extracció dels pals, càrrega i transport a dipòsit i, finalment, preparació de la xarxa i

segons el parer del director de les obres.

els pals per a la seva adequada conservació.
GB – PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Comprenen totes les operacions d'adquisició i / o subministrament de materials per a

GB1 – PRETILS D'ACER

l'execució i col ꞏ locació dels pals de la tanca de tancament segons definició de plans ,
inclosos els tensors necessaris , pals en modificació d'alineacions o canvi de pendent , la

GB1AU120 Ampit metàlꞏlic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-

fonamentació corresponent en qualsevol tipus de terreny ( inclosa perforació , repicat o
excavació en roca per mitjans manuals quan sigui necessari ) i la fixació o ancoratge dels pals

1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,

, la malla , filferros i fileres de tensió, el tesat correcte de la vall , els faldons i trapes basculants

amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs

per el correcte tancament de les cunetes amb tots els seus elements auxiliars com ara rees,

recobriment de les parts metàlꞏliques, part proporcional de captafars,

passadors , grapes , ... ( inclosa la fixació a les esmentades cunetes ) , grapes de fixació al

plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment colꞏlocat segons Plec

terreny o soterrament de la part inferior de la tanca quan això sigui necessari per garantir el

de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
GB1AU125 Extrem d’ampit metàlꞏlic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

correcte tancament i els altres elements necessaris segons la definició dels plànols
corresponents .

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en

La tanca adoptada és la corresponent a l'anomenada TANCA DE TIPUS RURAL consta

calent, inclòs recobriment de les parts metàlꞏliques, part proporcional de

d'una malla d'enreixat a força de filferros horitzontals i verticals de 2.0 mm de diàmetre .

captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment colꞏlocat

Aquesta disposició condueix a un mallat a força de buits rectangulars . Aquesta malla està

segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
GB1AU130 Ampit metàlꞏlic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-

limitada superior i inferiorment per filferros tensors horitzontals de 2.5 mm de diàmetre .
La separació entre filferros verticals és constant i igual a 15 cm . La separació entre filferros

1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m,

horitzontals és creixent des de la zona inferior de la tanca fins al seu extrem superior ,

amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs

oscilꞏlant entre 5,1 cm i 15.9 cm .

recobriment de les parts metàlꞏliques, part proporcional de captafars,

L'alçada de la tanca és de 1.48 m ( altura estricta de la tanca ) . Els suports tenen una alçada

plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment colꞏlocat segons Plec

de 1.60 m .

de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
GB1AU135 Extrem d’ampit metàlꞏlic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma

La malla emprada en la tanca consta de diferents tipus de pals o suports partint de la seva
funció en la malla al llarg del traçat de la mateixa .

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en

Els diferents tipus de pal o suport que es disposen són :

calent, inclòs recobriment de les parts metàlꞏliques, part proporcional de

Pal principal d'extrem , amb una fonamentació de 400 x 400 x 500 mm .

captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment colꞏlocat

Pals intermedis , amb una fonamentació de 400 x 400 x 500 mm .

segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànol

Pal principal de centre , que substitueix el pal principal tensor en canvis d'alineació vertical i
canvis d'alineació horitzontal amb angle major de 145 º . Disposa d'una fonamentació de 400

1. DEFINICIÓ

x 400 x 700 mm .

Les baranes d’acer son sistemes de contenció que es disposen específicament sobre ponts,

Pal de Tensió , amb una fonamentació de 400 x 400 x 500 .

obres de pas, murs de sosteniment i obres similars.

Pal principal d'angle , amb una fonamentació de 400 x 400 x 500 mm .
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

El formigó que s'ha considerat en els daus prismàtics de fonamentació dels suports de la
tanca és HM - 20 .

2. TIPUS
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Els ampits utilitzats es classifiquen segons el material de que estan formats en:
Metàlꞏlics, formats per una sèrie d’elements longitudinals (llarguers), uns suports (muntants)

Caldrà assegurar que l’armadura de l’ancoratge dels ampits metàlꞏlics és compatible amb

que els mantenen a certa alçada, i d’altres elements, com amortidors i separadors

l’armadura del tauler o del mur. En cap cas es podrà variar l’ancoratge, la seva geometria ni la

absorbidors.

seva disposició, respecte de la definida pel sistema de contenció complet assajat segons la
UNE-EN 1317.

3. MATERIALS
Els ampits disposaran del corresponent marcat CE.

Durant la seva execució o posta en obra, es cuidarà especialment la inclinació de l’ampit
respecte de la plataforma adjacent, de manera que quedi perpendicular a aquesta.

Els ampits metàlꞏlics son aquells en que el material constituent principal, al que es confia
l'adequat comportament del conjunt, és acer. Aquests materials constituents i els

6. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

recobriments emprats (generalment galvanització), compliran amb les especificacions

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

tècniques exigibles segons les normes europees que siguin aplicables i que prèviament
hauran estat declarades pel subministrador de l’ampit.

En relació amb els ampits metàlꞏlics, amb l’objecte de garantir la seva correcta colꞏlocació,
s’hauran d’acomplir les següents prescripcions en quant a toleràncies:
Tolerància en la disposició transversal, a nivell superior de l’ampit: ± 5 cm.

Els materials especificats en aquest apartat compliran amb les UNE 135111 i UNE 135112.

Tolerància en la disposició vertical: ± 2 cm.
Tolerància d’inclinació: ± 2º.

4. CARACTERÍSTIQUES
La garantia de qualitat dels elements constituents dels ampits serà exigible en qualsevol

Tots els nous sistemes de contenció, entre els que s’inclouen els ampits metàlꞏlics,

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

disposaran del marcat CE, que exigeix el compliment dels assaigs de la UNE-EN 1317.
5. EXECUCIÓ DE LES OBRES

Aquest marcat CE suposa doncs que el producte està definit segons el seu comportament a

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la

partir dels resultats dels assaigs, i aquest mètode garanteix la seva més completa definició

relació completa de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la

com a sistema de contenció.

fabricació i dels propis elements constituents dels ampits objecte del Projecte, així com la
En els assaigs de la UNE-EN 1317, s’agafarà com a criteri de seguretat que garanteix que la

marca comercial o referència, que aquestes empreses donin a aquesta classe i qualitat.

peça o part d’una peça component despresa de la barrera de seguretat o ampit no constitueix
Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de

un risc evident per al trànsit o per a tercers, quan el seu pes sigui igual o inferior a:

les especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del

Cinc-cents grams (0,5 kg) per a peces metàlꞏliques i parts metàlꞏliques.

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat

Dos kilograms (2 kg) per a peces no metàlꞏliques i parts no metàlꞏliques.

corresponent del PG-3. En ambdós casos es farà referència a les característiques avaluades
7. GARANTIA

d’acord amb l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
En relació amb la unió dels ampits amb el tauler o mur, el seu ancoratge complirà:
Serà fàcilment substituïble en cas de xoc, excepte en el cas d’ampits de formigó, construïts "in

La garantia mínima dels elements constituents dels ampits que no hagin estat objecte

situ".

d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instalꞏlats amb

Tindrà una resistència límit no superior a la de l'element al que es subjecti, doncs en cas

caràcter permanent segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment

contrari un xoc danyaria a aquest.

d’acord amb les instruccions facilitades per el fabricant, serà de tres (3) anys comptabilitzats
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des de la data de la seva fabricació i de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la data de la

auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment colꞏlocada

seva instalꞏlació, excepte que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de

davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el marcatge CE segons

garantia.

OC 35/2014.
GB2A1003 Barrera de seguretat metàlꞏlica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instalꞏlació d’elements constituents d’ampits amb

de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de

períodes de temps entre la seva fabricació i instalꞏlació inferiors a sis (6) mesos, quan les

secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material

condicions d’emmagatzematge i conservació no han estat adequades. En qualsevol cas no

auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment colꞏlocada

s’instalꞏlaran elements constituents d’ampits en que el temps transcorregut entre la seva

davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el marcatge CE segons

fabricació i la seva instalꞏlació superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions

OC 35/2014.
GB2A1004 Barrera de seguretat metàlꞏlica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de

d’emmagatzematge.

contenció H2, ample de treball W3, índex de severitat A1, galvanitzada en
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions

calent, incloent tanca de secció triona ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,

necessàries per a l’adequada conservació dels elements constituents dels ampits instalꞏlats.

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment colꞏlocada en mitjana. Tot el material portarà el

8. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

marcatge CE segons OC 35/2014. Inclòs assaig per obtenir el marcatge CE

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

del conjunt de la barrera.
GB2A1005 Barrera de seguretat metàlꞏlica simple, sense separador, tipus 4, per un

Abans d’iniciar-se la instalꞏlació dels elements constituents dels ampits, el Contractista

nivell de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A,

sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del

galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-

trànsit, personal, materials i maquinària durant el període d’execució de les mateixes.

120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment colꞏlocada en recta o corbada de
qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

La Direcció d’Obra fixarà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant l’execució

GB2A1006 Barrera de seguretat metàlꞏlica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de

de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent.

contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en
GB2 –BARRERES DE SEGURETAT

calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,

GB2A – PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i

FLEXIBLES

soldadures, totalment colꞏlocada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

GB2A1001 Barrera de seguretat metàlꞏlica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de

GB2AU503 Barrera de seguretat metàlꞏlica simple, amb separador, tipus bmsna4/t,

contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en

galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional

calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,

de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i

fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,

soldadures, totalment colꞏlocada en mitjana. Tot el material portarà el

totalment colꞏlocada en recta o corbada de qualsevol radi.

marcatge CE segons OC 35/2014.

GB2AU521 Barrera de seguretat metàlꞏlica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t,

GB2A1002 Barrera de seguretat metàlꞏlica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample

galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposades de secció doble

de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de

ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm

secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material

cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
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enclavament i soldadures, totalment colꞏlocada en recta o corbada de

per a la protecció de motoristes com tanques, pantalles longitudinals o individuals i xarxes de

qualsevol radi.

polièster.

GB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàlꞏlica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en

3. MATERIALS

calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

o 120x55 mm cada 2 m, se...
GB2AU583 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàlꞏlica de qualsevol tipus,

La barrera de seguretat es podrà fabricar amb qualsevol material, sempre que compleixi amb

amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en

l’especificat en el present apartat.

calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55
mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,

Totes les barreres disposaran del corresponent marcat CE segons la UNE-EN 1317-1. En cap

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment colꞏlocat.

cas es podran emprar barreres on el seu comportament s'obtingui total o parcialment a partir

GB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàlꞏlica de qualsevol tipus,

de càlculs, sent vàlids exclusivament els resultats obtinguts segons assajos acreditats d'acord

amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en

amb l'indicat en la UNE-EN 1317-2.

calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i

Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cadascuna d’aquestes es

captafars, inclòs enclavament, totalment colꞏlocat.

podrà desmuntar, cas de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució.

GB2YU653 Muntatge de barrera de seguretat metàlꞏlica simple, amb separador, tipus
bmsna4/c, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra,

En relació amb les barreres de seguretat metàlꞏliques, els materials indicats en aquest apartat

incloent tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil c-120

s’utilitzaran per als elements definits a les UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123.

cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment colꞏlocada en recta o corbada de

L’acer per a la fabricació de la tanca serà de les característiques químiques i mecàniques

qualsevol radi.

fixades en la UNE-EN 10025 per al tipus S 235 JR, amb un gruix nominal de tres milꞏlímetres

1. DEFINICIÓ

(3 mm) i una tolerància de més o menys una dècima de milꞏlímetre (± 0,1 mm). Per aconseguir

Es defineixen com barreres de seguretat els sistemes de contenció de vehicles, instalꞏlats en

l’aptitud química de l’acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor

els marges de les carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un

als valors següents:

vehicle fora de control.
Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09%
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.
L’acer estarà galvanitzat en calent, conforme a les UNE-EN ISO 1461. Les característiques del
2. TIPUS

zinc utilitzat en el galvanitzat seran les recollides en la UNE-EN 1179, i el gruix i massa mínims

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

del recobriment seran els definits en la UNE-EN ISO 1461 per acers de gruix entre tres i sis
milꞏlímetres (3 i 6 mm).

Les barreres de seguretat utilitzades es classifiquen pel material de que estan formades en:
L’acer per a la fabricació de separadors, tirants, elements de protecció als motoristes i
elements finals de barrera, serà de les mateixes característiques que l ’utilitza’t a la tanca.

Metàlꞏliques, formades per una sèrie continua d’elements longitudinals (tanques), uns suports
(pals) que els mantenen a certa altura i uns elements intermedis (separadors) que connecten
els dos anteriors, amb la inclusió en certs casos d’elements tipus tirant, i d’elements singulars
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L’acer utilitzat en la fabricació de pals i altres accessoris, conformats en fred, serà del tipus S
235 JR segons l’especificat en la UNE-EN 10025. Per aconseguir l’aptitud química de l’acer

4. CARACTERÍSTIQUES

base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents:

Les característiques tècniques dels elements constituents de les barreres de seguretat seran
les especificades en les UNE 135111, UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123,

Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09%

UNE 135124 i UNE 135125-1.

Si l’acer utilitzat és laminat en calent, haurà de complir l’establert en la UNE-EN 10025.

La garantia de qualitat dels elements constituents de les barreres de seguretat serà exigible en
qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Els elements d’unió (caragolam) hauran de complir l’indicat en la UNE 135122.
5. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la

galvanitzat en calent, conforme a la UNE-EN ISO 10684 en el cas del caragolam i elements de

relació completa de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la

fixació i en el cas de pals, separadors i altres elements conforme a la UNE-EN ISO 1461.

fabricació i dels propis elements constituents de les barreres objecte del Projecte així com la
marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a aquesta classe i qualitat.

Es podran utilitzar altres materials en elements accessoris per a protecció de motoristes, com
plàstics de diferent naturalesa o xarxa de fil de polièster, sempre que vinguin avalats pel

Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de

certificat de conformitat amb la UNE 135900.

les especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat

Quan la fonamentació de les barreres metàlꞏliques es realitzi amb daus de formigó armat,

corresponent del PG-3. En ambdós casos es farà referència a les característiques avaluades

aquests compliran l’establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa

d’acord amb l’especificat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

vigent que la substitueixi.
En la fonamentació de les barreres metàlꞏliques, els pals es fonamentaran per clava en el
En relació amb les barreres de seguretat de formigó, els materials especificats en aquest

terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui

apartat s’utilitzaran per als elements definits en les UNE 135111 i UNE 135112.

insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de colꞏlocar la barrera es realitzarà un assaig
“in situ” sobre el pal clavat aïllat, disposat a la zona on es vagi a instalꞏlar el sistema i a la

les que s’utilitzin elements diferents dels

mateixa distància del límit de la calçada. Aquesta assaig consistirà en aplicar-li una força F

descrits en les UNE 135111, UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123, UNE

paralꞏlela al terreny de referència, perpendicular a l’eix de la carretera i dirigida cap a l’exterior,

135124 i UNE 135125-1, de qualsevol material, vindrà definida al Projecte, o bé quedarà

amb el punt d’aplicació a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) per sobre del nivell del terreny de

sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra prèvia presentació, per part del subministrador, a

referència. Es mesurarà, en primer lloc, la força d’empenta necessària per desplaçar vint-i-cinc

través del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions

centímetres (25 cm) (L) el punt d’aplicació. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el

tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement

desplaçament (L) del punt d’aplicació arribi a quaranta-cinc centímetres (45 cm), moment en el

La instalꞏlació d’altres barreres de seguretat en

de marca, segell o

qual es mesurarà el desplaçament de la secció del pal a nivell del terreny (L0).

distintiu de qualitat, conforme a l’establert a les UNE-EN 1317 i UNE 135900 i a allò prescrit a
l’apartat corresponent del PG-3.

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les
dues condicions següents:

Per altra banda, els nous sistemes per a protecció de motoristes hauran d’obtenir el preceptiu
marcat CE per al conjunt format pel sistema de contenció de vehicles inicial, al que se li ha
incorporat el sistema per a protecció de motoristes.
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La força que produeix un desplaçament L del seu punt d’aplicació igual a vint-i-cinc

En la fonamentació de les barreres de seguretat de formigó, aquestes es recolzaran sobre una

centímetres (25 cm) és superior a vuit (8) kN.

capa de vint centímetres (20 cm) de gruix de formigó, tot-u o capa estabilitzada

Per un desplaçament L del punt d’aplicació de la força igual a quaranta-cinc centímetres (45

convenientment compactada i anivellada, de tal forma que garanteixin que una vegada

cm), el desplaçament del pal a nivell del terreny (L0 ) és inferior a quinze centímetres (15 cm).

colꞏlocada la barrera, la desanivellació de la superfície superior de la mateixa, mesurada en la
direcció de l’eix de la carretera, sigui inferior a l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest

En terrenys d’escassa resistència, i que per tant incompleixin alguna de les condicions

Plec.

anteriors, es farà una caixa a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en una amplada de
cinquanta centímetres (50 cm) i una profunditat de quinze centímetres (15 cm), i aquesta caixa

Les barreres de seguretat de formigó realitzades in situ s’han de curar mitjançant la utilització

es reblirà amb formigó HA-25, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb cèrcols de

de productes filmògens, d’acord amb l’Article “Producte filmògens de curat” del PGI-3.

Ø 8 cada 50 cm, amb acer B-500 S. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de costat, en el
centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts

6. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca.

En relació amb les barreres de seguretat metàlꞏliques, amb l’objecte de garantir la correcta

Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant.

colꞏlocació de les mateixes, s’hauran de complir les següents prescripcions en quant a
toleràncies:

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat, de

Tolerància en la disposició transversal, a nivell superior de la tanca: ± 5 cm.

cent quaranta milꞏlímetres (140 mm) per a C120 i pal tubular, i cinc-cents milꞏlímetres (500

Tolerància en la disposició vertical: + 0 cm, - 5 cm.

mm) de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o

Tolerància d’inclinació: ± 2º.

emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HM-25, de 50 cm de costat, en els altres
casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior

7. LIMITACIONS D’EXECUCIÓ

impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Quan la barrera metàlꞏlica s’hagi de fonamentar en una estructura, i aquesta disposi de

8. CONTROL DE QUALITAT

dimensions verticals i resistència suficients, per exemple murs de formigó, es podran allotjar

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal, cent quaranta
milꞏlímetres (140 mm) per a C120, i cinc-cents milꞏlímetres (500 mm) de profunditat mínima,

El control de qualitat de les barreres de seguretat inclourà la comprovació dels elements

ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.

constituents abassegats, el control de l’execució i el control de la unitat acabada.

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, el Projecte definirà el detall de la

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en

unió entre els pals i l’estructura.

el qual hauran de figurar, al menys, els següents conceptes:
Data d’instalꞏlació.

En qualsevol cas, el Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la

Localització de l’obra.

deformació dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instalꞏlació.

Nombre d’elements instalꞏlats, o nombre de metres en el cas de barreres de formigó
executades «in situ», per tipus.

La Direcció d’Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri

Ubicació de les barreres de seguretat.

oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas.

Observacions i incidències que a judici de la Direcció d’Obra poguessin influir en les
característiques i/o durabilitat de les barreres de seguretat instalꞏlades.
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Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que
contindrà entre altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data

En relació amb el gruix de recobriment de galvanitzat, s’agafarà com a lot entre quatre-centes i

de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del

cinc-centes unitats (400-500 ut) o, en el cas de barreres ja instalꞏlades, aquella longitud on el

vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial,

nombre d’elements sigui equivalent.

certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada

De cada lot s’extrauran vint-i-cinc (25) elements, utilitzant una taula de nombres aleatoris, de

subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

manera que es garanteixi que qualsevol element del lot tingui la mateixa probabilitat de ser
escollit per formar part de la mostra.

Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents de les barreres de seguretat
abassegats, a fi de verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada

Dels vint-i-cinc (25) elements triats, se’n prendran tres (3) sobre els que es comprovarà

prèviament a la Direcció d’Obra, segons s’especifica a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons la UNE-EN ISO 1461.

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran

El recobriment galvanitzat dels elements constituents de la barrera metàlꞏlica haurà de ser

d’aplicació obligatòria en aquells elements constituents de les barreres de seguretat, si

continu, raonablement llis i exempt d’imperfeccions clarament apreciables a simple vista que

s’aporta el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat

puguin influir sobre la seva resistència a la corrosió, tals com butllofes o inclusions de cendres

del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3, sense perjudici de les

o sals de flux. Tampoc serà admissible la presència de grumolls, rebaves ni acumulacions de

facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

zinc que puguin interferir amb l’ús específic del material galvanitzat.

A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instalꞏlació, pels

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més

elements constituents de les barreres de seguretat es comprovarà la seva qualitat, segons

d’un 15%.

s’especifica en el present apartat, a partir d’una mostra representativa dels elements
L’aspecte gris obscur mate de la totalitat o part del recobriment dels elements, així com les

constituents abassegats.

taques que no es puguin eliminar per neteja amb un drap sec, seran motiu de rebuig.
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions
especificades en aquest apartat, seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció,

S’admetrà el retoc dels defectes i imperfeccions del recobriment i la reparació de les zones

exclusivament, quan el subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats

que hagin pogut quedar sense cobrir durant la galvanització, sempre que aquestes zones,

han tornat a ser examinades i assajades, que s’han eliminat totes les defectuoses o corregit

considerades individualment, no tinguin una superfície superior als deu centímetres quadrats

els seus defectes. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran sotmeses als assajos de control

(10 cm2), ni afectin, en el seu conjunt, a més del zero coma cinc per cent (0,5%) de la

que s’especifiquen en el present apartat.

superfície total del recobriment de cada element. Els procediments de restauració seran els
especificats a la UNE-EN ISO 1461.

La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre
que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements constituents de les

Si qualsevol dels tres elements assajats no fos conforme, se’n triaran sis (6) entre els vint–i

barreres de seguretat que es trobin abassegats.

dos (22) restants, i, si qualsevol d’ells incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el
subministrament.

Per al control de procedència de materials de les barreres de seguretat metàlꞏliques, es
verificarà que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent

En relació amb el caragolam, de manera semblant als elements de la barrera, es prepararan

d’aquest Plec.

en total dues (2) mostres de tretze (13) peces (cargols, volanderes i femelles). Primer
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s’assajarà una de les mostres: es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial

Es comprovarà en cinc punts, presos aleatòriament en el tram corresponent al lot, mitjançant

del galvanitzat i es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes

eines topogràfiques, que la disposició transversal, vertical i d’inclinació de les barreres

esmentats.

compleix els criteris de toleràncies establerts a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zinc per comprovar

En el cas d’excedir, en qualsevol punt mesurat, aquestes toleràncies, es rebutjarà el lot

l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc deixant

comprovat.

l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.
Per al control de procedència de materials de les barreres de seguretat de formigó, es
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix

verificarà que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent

mig de recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la UNE-

d’aquest Plec.

EN ISO 1461. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin
inferiors a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2) o trenta-cinc microns (35

9. GARANTIA

).

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa,

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat

s’acceptarà el fabricant. On hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el

objecte d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instalꞏlats

fabricant. Si el nombre de peces defectuoses estesa entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs

amb caràcter permanent, segons les especificacions del Projecte, així com conservats

sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces

regularment d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de tres (3) anys

defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a

comptabilitzats des de la data de la seva fabricació i de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la

cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho

data de la seva instalꞏlació, excepte que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes

fossin quatre (4) o més, es rebutjarà.

de garantia.

Per al control d’execució, abans de començar les obres, el Contractista acreditarà

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instalꞏlació d’elements constituents de barreres de

documentalment que la maquinaria emprada per realitzar la clava compleix amb l’establert a la

seguretat amb períodes de temps entre la seva fabricació i instalꞏlació inferiors a sis (6)

UNE 135124, a satisfacció de la Direcció d’Obra. També es complirà amb el prescrit a l’apartat

mesos, quan les condicions d’emmagatzematge i conservació no han estat adequades. En

corresponent d’aquest Plec.

qualsevol cas no s’instalꞏlaran elements constituents de barreres de seguretat en que el temps
transcorregut entre la seva fabricació i la seva instalꞏlació superi els sis (6) mesos,
independentment de les condicions d’emmagatzematge.

La Direcció d’Obra establirà la necessitat i freqüència dels assaigs de clavat establertes a
l’esmentat apartat.

El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions
Per al control de la unitat acabada en les barreres metàlꞏliques es considerarà com a lot, que

necessàries per a l’adequada conservació dels elements constituents de les barreres de

s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents:

seguretat instalꞏlades.

Cinc-cents metres (500 m).
10. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

La fracció construïda diàriament.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
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GBA1U350

Abans d’iniciar-se la instalꞏlació dels elements constituents de les barreres de seguretat, el

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb

Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per

pintura

protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el període d’execució de les

microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
GBA31001

mateixes.

m2

termoplàstica

en

calent

i

reflectant

amb

Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el

GB2Z ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT

paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent

GB2ZUB01 Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat

el premarcatge

i, homologada d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat

GBA1U620

m

Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment,

flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements

mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica

de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la

en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

colꞏlocació del braç de subjecció en els suports, totalment colꞏlocada en

premarcatge

recta o corbada de qualsevol radi.

GBA1U630

m

Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment,

GB41U015 Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat

mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica

i, homologada d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat

en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements

premarcatge

de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la

GBA33001

m2

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,

colꞏlocació del braç de subjecció en els suports, totalment colꞏlocada en

lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre

recta o corbada de qualsevol radi.

el paviment, amb pintura de dos components en fred de

Compliran les indicacions recollides pels elements GB2A.

llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA –SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Les marques vials dels trams de carreteres de nova construcció gestionats per INVICAT
GBA1U010

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb

disposaran de dues capes de pintura acrílica.

pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant

amb

microesferes

de

vidre,

incloent

el

Les maques vials dels trams de carreteres de nova construcció gestionades per la Generalitat

premarcatge.
GBA1U050

m

de Catalunya o Ajuntaments disposaran d’una capa de pintura termoplàstica.

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i

Les marques vials dels trams de vials existents gestionats per INVICAT disposaran de dues

reflectant

capes de pintura acrílica.

amb

microesferes

de

vidre,

incloent

el

premarcatge.
GBA1U310

M

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb

Les marques vials de trams de vials existents gestionats per la Generalitat de Catalunya o

pintura

Ajuntaments disposaran d’una primera capa de pintura acrílica i una segona termoplàstica.

termoplàstica

en

calent

i

reflectant

amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U340

M

Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura

termoplàstica

en

calent

i

reflectant

PINTURA ACRÍLICA

amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
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Per a l'execució de les marques vials s'emprarà pintura de naturalesa acrílica autorreticulable,

En el cas de les bandes blanques interior i exterior, s'executarà la marca vial M-2.5, segons es

en base aigua, amb microesferes de vidre de post-barrejat. Les pintures utilitzades hauran

defineix en la Norma 8.2-IC.

d'estar exemptes d'èters de glicol, extrem que haurà de manifestar explícitament per escrit.
Per a la separació dels carrils d'acceleració i desacceleració s'empraran les marques vials MEn els cabrejats, fletxes i símbols, s'empraran àrids antilliscants, en proporció mínima del 10%.

1.6 i M-2.4.

Tant la pintura a emprar, com les microesferes i els àrids antilliscants a emprar han de tenir el
marcatge CE, extrem aquest que es justificarà documentalment.

En el cas de l'eix de la calçada, s'executarà una marca vial amb les següents característiques:
l'amplada de la línia serà de 15 cm i, longitudinalment, presentarà una distribució discontínua

D'acord amb la definició del mètode B de la UNE-EN 135200-3, les marques vials emprades

de 6 m de traç i 11 m d'obertura.

compliran amb les següents característiques:
Pel que fa als símbols, s'executaran segons el disseny previst en la esmentada Norma 8.2-IC


Classe: Permanent - retrorreflectant (P-R).



Naturalesa: pintura acrílica base aigua amb esferes de post-barrejat

Addicionalment, es pintaran sobre la vorera d'emergència, mitjançant un nombre, cada un dels



Requisits essencials:

hectòmetres de cada un dels punts quilomètrics; per això, serà necessari realitzar un replanteig

o

previ de manera que es distribueixin de manera homogènia i proporcional cadascun dels 9

Segons visibilitats diürna i nocturna, d'acord amb UNE-EN 1436:


nombres a pintar dins de cada P.K.

Nit:
 retroreflectant, tipus I; en condicions seques (R): R3.



Dosificacions

Dia:
 coordenades cromàtiques (x, y): blanc

Quan les marques vials s'apliquin sobre mescles de tipus BBTM o antifissures, que presenten

 factor de luminància ( ): B2.


elevats valors de macrotextura, s'aplicaran les dotacions següents:

Resistència al lliscament: S1.

o Segons durabilitat, d'acord amb mètode B de la UNE 135.200-3 i UNE-EN
Dotació en mescles SMA, BBTM o antifissures (g/m2)

13197:



Nivell de durabilitat (simulador de desgast): P5

Segons aspectes generals, d'acord amb UNE 135.200-2 i UNE-EN 1871:

Pintura

Microesferes

1.100

500

o Relatives a la naturalesa del substrat:


Bituminós: BR2



Rugositat: RG2

En cas de mescles de tipus formigó bituminós, AC, les dotacions seran:
Dotació en mescles AC (g/m2)

o Relativa a les condicions climàtiques:


Envelliment UVB: UV1.

Pintura

Microesferes

900

500

Definició geomètrica
Struder
Les marques vials comprendran les bandes blanques, interior i exterior, l'eix de la calçada, la
banda de separació de carrils especials, els zebrejats existents en els accessos ai des de

Tant en la banda blanca exterior com la interior s'executarà, amb posterioritat al pintat de la

l'autopista i els símbols.

pròpia banda, el struder, format per barretes o pastilles amb les següents característiques
geomètriques:
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Com ja s'ha esmentat, tant la pintura a emprar, com les microesferes i els àrids antilliscants a

Per a les bandes blanques interior i exterior: 5 mm d'alçada, 20 cm de longitud i 5 cm

utilitzar han de tenir el marcatge CE, extrem aquest que es justificarà documentalment.

d'amplada, entenent que la longitud és perpendicular a la pròpia banda blanca,
separades entre si una distància de 20 cm.
Per l'eix (a les zones on aquest porta struder): 3 mm d'alçària, 15 cm de longitud i 5

Les pintures hauran de complir amb tots els requisits definits en el UNE-EN 135200-2 i aniran

cm d'amplada, entenent que la longitud és perpendicular al propi eix, separades entre

acompanyats del certificat de durabilitat, segons definit pel mètode B de la UNE 135.200-3 i

si una distància de 25 cm.

per la UNE-EN 13197. Només de manera excepcional , la Direcció d'Obra podrà, si ho



considera pertinent i sempre de manera explícita, autoritzar l'ús de pintura que no tingui el
En funció del tram, podrà executar struder també en l'eix de la calçada.

marcatge CE, sempre que la documentació relativa als assajos anteriors confirmi el

El material emprat per al struder serà de tipus termoplàstic en calent, que complirà amb

compliment dels requeriments.

l'especificat a la UNE 135.200-2. Tindrà un contingut en microesferes de vidre de prebarrejat
igual o superior al 40%. El punt de reblaniment serà superior a 100 ºC i la seva resistència al

Les microesferes de vidre de postmesclat hauran de comptar amb marcatge CE i han de

flux no serà superior al 5%, determinat d'acord amb la esmentada norma UNE.

complir amb les característiques especificades a la UNE-EN 1423, alhora que, per determinar
la seva granulometria i percentatge de defectuoses, s'aplicarà la UNE 135.287, i per als

La maquinària d'aplicació haurà de complir amb la UNE 135.277 per a les màquines de classe

tractaments que milloren les seves característiques de flotació i d'adherència, s'aplicarà la

B-CMD i, particularment, pel que fa al control sobre modulació (variació en la separació entre

UNE-EN 1423 Les microesferes de postmeslat tindran un índex de refracció de la classe a, és

ressalts no superior al 10%).

a dir, amb major o igual a 1,5. D'altra banda, el percentatge de microesferes defectuoses,
segons UNE 135.287, serà inferior al 18% i la granulometria, segons UNE-EN 135.287, serà

Especificacions de la unitat d'obra acabada.

del tipus 160/630.

Un cop aplicades les marques vials, aquestes han de complir, durant 18 mesos, amb els

Els àrids antilliscants a utilitzar en cabrejats, fletxes i símbols, en proporció mínima del 10%.,

requisits establerts a la taula següent:

Hauran de complir amb el que estableix la UNE-EN 1423 i seran de granulometria mitjana,
segons el que defineix taula 8 de l'esmentada norma.

Requisits de comportament
Visibilitat nocturna

Visibilitat diürna

Condicions de la maquinària a utilitzar

Resist. al
lliscament

Tipus de

Retrorreflexió RL mcdꞏm ꞏlx

Color

Factor de

Unitats

La maquinària i equips utilitzats per a l'aplicació de les marques vials hauran de ser capaços

marca vial

(classe) (*)

(x,y)

luminància

SRT

de proporcionar una homogeneïtat a la marca viària han de garantir les seves propietats al

SRT

llarg de la mateixa.

-2

3 mesos

12 mesos

-1

(classe(*))

18 mesos

(classe(*))
La maquinària complirà amb les classes següents, segons el que estableix la UNE 135.277-1 i

Dins del
P-R

≥300 (R5)

≥200 (R4)

≥150 (R3)

polígon
del color

serà de classe B o C:
≥0,30 (B2)

≥0,30 (S1)

blanc
(*):Referència a la classe especificada a la UNE-EN 1436.
Requisits dels materials a utilitzar
PLEC DE CONDICIONS

166



Pintura: classe CAD (control automàtic de la dosificació)



Microesferes de postmesclat: classe CMD (control manual de la dosificació)
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Pel que fa al perfilat de les línies, es preferirà, a fi de tenir cura de la qualitat d'aquest perfilat,

En l'aplicació de les marques vials s'utilitzaran pintures, termoplàstics d'aplicació en calent,

l'ús de maquinària de polvorització sense aire (airless), i en tot cas, no es permetran rebaves

plàstics d'aplicació en fred, o marques vials prefabricades que compleixin amb allò especificat

laterals que sobrepassin els 5 mm la vora lateral de la línia, que haurà de mostrar nítid.

en el present apartat.

Pel que fa als àrids antilliscants, la maquinària i equips d'aplicació han de ser capaços d'aplicar

El caràcter retroreflectant de la marca vial s'aconseguirà mitjançant la incorporació, per

homogèniament dels materials amb àrid antilliscant premesclat, per al que han de disposar de

premesclat i/o postmesclat, de microesferes de vidre a qualsevol dels materials anteriors.

filtres de grandària apropiada a la granulometria d'aquests àrids i disposar d'un sistema
d'agitació potent i continu capaç de dispersar aquests àrids en el dipòsit i mantenir-los en

Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les

dispersió homogènia durant la seva aplicació.

marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de durabilitat, realitzat
segons allò especificat en el mètode "B" de la UNE 135200-3.

Limitacions a l'execució
Serà necessari aplicar marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora
L'aplicació de la marca vial s'efectuarà quan la temperatura del substrat (paviment) superi,

addicional de la seguretat vial i, en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de

almenys en 3ºC, el punt de rosada (vegeu taula de valors a la UNE 135.200-3 o UNE-EN

pluja a l'any sigui superior a cent (100).

1824). Aquesta aplicació no es pot portar a terme el paviment està humit o la temperatura
ambient no està compresa entre 5 i 40ºC, o si la velocitat del vent és superior a 25 km / h.

Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades en la UNE
135200-2, per a pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics d'aplicació en fred, i en la

PINTURA TERMOPLÀSTICA

UNE-EN 1790 en el cas de marques vials prefabricades.

1. DEFINICIÓ

Així mateix, les microesferes de vidre de postmesclat a emprar en les marques vials reflexives

Es defineix com marca vial, reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la

compliran amb les característiques indicades en la UNE-EN 1423. La granulometria i el mètode

calçada, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.

de determinació del percentatge de defectuoses seran els indicats en la UNE 135287. Quan
s'utilitzin microesferes de vidre de premesclat, s'aplicarà la UNE-EN 1424 amb l'aprovació
prèvia de la granulometria de les mateixes per la Direcció d'Obra.

2. TIPUS
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

En cas de ser necessaris tractaments superficials especials en les microesferes de vidre per
millorar les seves característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats

Les marques vials, es classificaran en funció de:
-

La seva utilització, com: d'ús permanent (color blanc) o d'ús temporal (color groc).

-

Les

seves

característiques

més

rellevants,

com:

tipus

1

(marques

d'acord amb la UNE-EN 1423 o mitjançant el protocol d'anàlisi declarat pel seu fabricant.

vials

convencionals) o tipus 2 (marques vials, amb ressalts o no, dissenyades

A més a més, els materials utilitzats en l'aplicació de marques vials compliran les

específicament per mantenir les seves propietats en condicions de pluja o humitat).

especificacions relatives a durabilitat segons allò especificat en el "mètode B" de la UNE
135200-3.

3. MATERIALS
La garantia de qualitat dels materials emprats en l'aplicació de la marca vial serà exigible en

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.
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La selecció de la classe de material més idònia per a cada aplicació de marca vial es durà a

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la

terme mitjançant la determinació del "factor de desgast", definit com la suma dels quatre valors

relació d’empreses subministradores de tots els materials a utilitzar en l’execució de les

individuals assignats a la Taula corresponent del PG-3.

marques vials que s’hagin d’aplicar, així com la marca comercial o referència, que aquestes
empreses donin a aquella classe i qualitat.

Obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequat es seleccionarà d'acord amb
el criteri especificat a la Taula corresponent del PG-3.

Aquesta comunicació s’acompanyarà del certificat acreditatiu del compliment de les
especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del

Sense perjudici de l'anterior, els productes pertanyents a cada classe de material compliran

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat

amb les especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica en aquest apartat, per al

700.11 del PGI-10. En tots dos casos es farà referència a les dades relatives a la declaració de

corresponent interval del "factor de desgast" basant-se en el criteri definit a la Taula

producte, segons la UNE 135200-2.

corresponent del PG-3.
Així mateix, el Contractista haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a
4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

emprar, per tal que la Direcció d’Obra l’aprovi o la rebutgi. Aquesta declaració estarà

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

constituïda per la fitxa tècnica, segons el model especificat a la UNE 135277-1, i els
documents corresponents d’identificació dels elements aplicadors, amb les seves corbes de

Els materials utilitzats en la fabricació de les marques vials s'aplicaran únicament, en les

cabal i, en el cas de que existissin, els dels dosificadors automàtics.

proporcions indicades per a aquests en l'assaig de durabilitat, d'acord amb allò que s'ha
especificat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

La Direcció d’Obra podrà fixar les operacions de preparació de la superfície d'aplicació, bé
siguin pròpiament de reparació o bé siguin d'assegurament de la compatibilitat entre el substrat
i la nova marca vial.

Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran
amb allò especificat a la Taula corresponent del PG-3 i, així mateix, amb els requisits de color

En el cas específic de paviments de formigó, abans de procedir a l'aplicació de la marca vial,

especificats i mesurats segons la UNE-EN 1436.

s’hauran d'eliminar tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara
El valor mínim del coeficient de luminància retroreflexada serà l’indicat a l’esmentada Taula,

es trobessin sobre la seva superfície. Si el factor de luminància del paviment fos superior a

independentment de la seva avaluació amb equip portàtil o dinàmic.

quinze centèsimes (0,15), avaluat d'acord amb la UNE-EN 1436, es vorejarà la marca vial a
aplicar amb un material de color negre a un costat i a l'altre i amb un ample aproximadament
igual a la meitat (1/2) del corresponent a la marca vial.

El nivell de qualitat mínim de les marques vials, més adequat a cada tipus de via, haurà
d'establir-se segons la UNE-EN 1436, en base a obtenir la seva màxima visibilitat, tant de dia

L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca

com de nit, en qualsevol situació.

vial antiga) superi almenys en tres graus Celsius (3ºC) al punt de rosada. L’esmentada
5. MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ

aplicació, no es podrà dur a terme si el paviment està humit o la temperatura ambient no està

La Direcció d’Obra fixarà les característiques de la maquinària a fer servir per l’aplicació de les

compresa entre cinc i quaranta graus Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocitat del vent fora

marques vials, d’acord amb allò especificat a la UNE 135277-1.

superior a vint-i-cinc quilòmetres per hora (25 km/h).

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES

Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

en què, a judici de la Direcció d’Obra, la nova aplicació hagi estat deficient, queda
expressament prohibit l’ús de decapants així com els procediments tèrmics. Per això, s’haurà
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d'utilitzar algun dels següents procediments d'eliminació que, en tot cas, haurà d'estar
autoritzat per la Direcció d'Obra:

Per tal de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans de començar la seva aplicació, els

-

Aigua a pressió.

productes es sotmetran als assaigs d’avaluació i d’homogeneïtat i identificació especificats, per

-

Projecció d'abrasius.

pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, a la UNE-EN 135200-

-

Fresat, amb sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.

2, als de granulometria, índex de refracció i tractament superficial, si n’hi hagués, segons la
UNE-EN 1423, i percentatge de microesferes de vidre defectuoses segons la UNE 135287, ja

7. CONTROL DE QUALITAT

siguin de post-mesclat o de pre-mesclat. Així mateix, les marques vials prefabricades es

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la verificació dels

sotmetran als assaigs de verificació especificats a la UNE-EN 1790.

materials abassegats, de la seva aplicació i de les unitats acabades.
La presa de mostres per l’avaluació de qualitat, així com la homogeneïtat i identificació de
El Contractista facilitarà a la Direcció d'Obra, diàriament, un comunicat d'execució i d'obra en el

pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà segons

qual hauran de figurar, almenys, els conceptes següents:

els criteris especificats a la UNE-EN 135200-2.

Marca o referència i dosificació dels materials consumits.
Tipus i dimensions de la marca vial.

La presa de mostres de microesferes de vidre i marques vials prefabricades es durà a terme

Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.

segons les UNE-EN 1423 i UNE-EN 1790, respectivament.

Data d'aplicació.
Temperatura i humitat relativa al començament i a mitja jornada.

Els paràmetres següents, obtinguts segons la Norma indicada, no diferiran del valor declarat

Observacions i incidències que, a judici de la Direcció d'Obra, poguessin influir en la durabilitat

pel fabricant en més d’allò que s’expressa:

i/o característiques de la marca vial aplicada.

Pintures:
Consistència Krebs (UNE 48076): ± 10 kU.

Amb l’entrega de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que

Contingut en sòlids (UNE-EN 12802): ± 2 % en pes de matèria no volàtil.

contindrà com a mínim les dades següents: nom i adreça de l’empresa subministradora, data

Contingut en lligant (UNE-EN 12802): ± 5 %.

de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del

Densitat relativa (UNE 48098): ± 0,02 unitats.

vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial,

Temps de secat (UNE 135202): ≤ trenta minuts (30 min).

certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document

Poder de cobertura (UNE 135213): ≤ 1 centèsima (0,01).

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada

Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat

subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

a la Norma.
Factor de luminància (UNE-EN 135200-2):: ≤ 2 centèsimes (0,02).

Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, per tal de verificar que es
corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons

Termoplàstics d’aplicació en calent:

s’especifica a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

Contingut en lligant (UNE-EN 12802): ± 8 %.
Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat

Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat dels

a la Norma.

abassegaments, no seran d’aplicació obligatòria en aquells materials utilitzats en l’aplicació de

Factor de luminància (UNE-EN 135200-2): ≤ 2 centèsimes (0,02).

marques vials, sempre que s’aporti el document acreditatiu de reconeixement de la marca,

Variació del factor de luminància pel calor (UNE 135221): ≤ 3 centèsimes (0,03) pel color blanc

segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del

i ≤ 10 centèsimes (0,10) pel color groc.

PG-3., sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.
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Plàstics d’aplicació en fred:

Marques vials prefabricades que no compleixin les especificacions, per cada tipus, de la UNE-

Densitat relativa (UNE 48098): ± 2 %.

EN 1790.

Temps d’assecat (UNE 135202): ≤ trenta minuts (30 min) pel color blanc i ≤ quaranta cinc
minuts (45 min) pel color groc.

Els abassegaments que hagin estat realitzats, i no compleixin alguna de les condicions

Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat

anteriors seran rebutjats, i podran presentar-se a una nova inspecció exclusivament quan el

a la Norma.

seu subministrador a través del Contractista acrediti que totes les unitats han tornat a ser

Factor de luminància (UNE 135200-2): ≤ 2 centèsimes (0,02).

examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint-se els seus defectes. Les
noves unitats per la seva banda seran sotmeses als assajos de control que s'especifiquen en

Els paràmetres següents, obtinguts segons la Norma indicada, compliran les especificacions

el present apartat.

que s’indiquen:
La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà sempre
Microesferes de vidre:

que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es

Granulometria (ISO 2591-1): complirà les exigències de la UNE-EN 1423.

trobin abassegats.

Índex de refracció (UNE-EN 1423): ≥ 1,5 (classe A), ≥ 1,7 (classe B) i ≥ 1,9 (classe C).

Durant l'aplicació dels materials que formen part de la unitat d'obra, es realitzaran controls a fi

Resistència a l’aigua, a l’àcid clorhídric, al clorur de calci o al sulfur de sodi (UNE-EN 1423):

de comprovar que són els mateixos dels abassegaments i comprovar que compleixen les

cap alteració.

dotacions especificades en el Projecte.

Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses (UNE-EN 1423): 20 % de

Per a la identificació dels materials, pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics

les microesferes de diàmetre < 1mm i 30 % de les microesferes de diàmetre ≥ 1mm).

d'aplicació en fred, que s'estiguin aplicant, es prendran mostres d'acord amb els criteris

Percentatge ponderat màxim de grans i de partícules estranyes (UNE-EN 1423): 3 %.

següents:

Els tractaments superficials (hidrofugació, flotació, adherència, altres) compliran amb la UNEPer cadascun dels trams de control seleccionats aleatòriament, una mostra de material. Amb

EN 1423.

aquest fi, l'obra serà dividida en trams de control el nombre dels quals serà funció del volum
total d'aquesta, segons el criteri següent:

Granulat anti–lliscant:
pH (ISO 787-9): 5 ≤ pH ≤ 9.
Coeficient de friabilitat (UNE-EN 1423): el de la fitxa tècnica del producte.

Es defineix com a tram de control la superfície de marca vial d'un mateix tipus que es pot

Coordenades cromàtiques (UNE-EN 1423): dins del polígon de color definit.

aplicar amb una càrrega (capacitat total del material a aplicar) de la màquina d'aplicació al

Factor de luminància (UNE-EN 1423): > 0,70.

rendiment especificat en el Projecte.

Granulometria (ISO 2591-1): complirà les exigències de la UNE-EN 1423.
Del nombre total de trams de control (Ci) en que s'hagi dividit l'obra, es seleccionaran
Es rebutjaran tots els abassegaments de:

aleatòriament un nombre (Si) en els que es durà a terme la presa de mostres del material

Pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred que no compleixin

segons l'expressió:

amb els requisits exigits per als assaigs de verificació corresponents o que no entrin dins les
Si = (Ci/6)1/2

toleràncies indicades als assaigs d’homogeneïtat i identificació especificats a la UNE 1352002.

Cas de resultar decimal el valor de Si, s'arrodonirà al nombre enter immediatament superior.

Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de granulometria definides a la
UNE 135287, i percentatge de microesferes defectuoses i índex de refracció considerats a la
UNE-EN 1423.
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Les mostres de material es prendran directament del dispositiu d'aplicació de la màquina, al

Les marques vials aplicades compliran els valors especificats en l'apartat corresponent

què prèviament se li haurà tallat el subministrament d'aire d'atomització. De cada tram de

d’aquest Plec i es rebutjaran totes les marques vials que presentin valors inferiors als

control s'extrauran dos (2) mostres d'un litre (1 l), cadascuna.

especificats en l’esmentat apartat.

El material, pintura, termoplàstic d'aplicació en calent i plàstic d'aplicació en fred, de cadascuna

Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al

de les mostres, serà sotmès als assajos d'identificació especificats en la UNE 135200-2.

seu càrrec. Per la seva banda, les noves marques vials aplicades seran sotmeses,
periòdicament, als assajos de verificació de la qualitat especificats en el present apartat.

Per la seva banda, les dotacions d'aplicació dels esmentats materials es determinarà segons la
UNE 135274 per a la qual cosa, en cadascun dels trams de control seleccionats, es disposarà

La Direcció d'Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de

una sèrie de làmines metàlꞏliques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la

garantia de les obres, que les marques vials aplicades compleixen les característiques

línia per on passarà la màquina d'aplicació i en sentit transversal a l’esmentada línia. En cada

essencials i les especificacions corresponents que figuren en aquest Plec.

punt de mostreig s’utilitzarà un mínim de deu (10) làmines, espaiades entre si trenta o quaranta
metres (30 o 40 m).

8. GARANTIA
El període de garantia mínim de les marques vials executades amb els materials i dosificacions

Es rebutjaran totes les marques vials d'un mateix tipus aplicades, si en els corresponents

especificades en el Projecte, serà de dos (2) anys en el cas de marques vials d’ús permanent i

controls es dóna algun dels següents supòsits, almenys en la meitat dels trams de control

de tres (3) mesos per a les de caràcter temporal, a partir de la data d'aplicació, excepte que el

seleccionats:

Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia.

En els assajos d'identificació de les mostres de materials no es compleixen les toleràncies
admeses en la UNE 135200-2.

La Direcció d'Obra podrà prohibir l'aplicació de materials amb períodes de temps entre la seva

Les dotacions d'aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàlꞏliques,

fabricació i posada en obra inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i

no compleixen les especificades en el Projecte.

conservació no hagin estat adequades. En tot cas, no s'aplicaran materials en que el temps

La dispersió dels valors obtinguts sobre les dotacions del material aplicat sobre el paviment,

transcorregut entre la seva fabricació i la posada en obra, superi els sis (6) mesos,

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el deu per cent (10%).

independentment de les condicions de manteniment.

Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al

9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

seu càrrec. Per la seva banda, durant l'aplicació, els nous materials seran sotmesos als

La Direcció d’Obra fixarà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant l'execució

assajos d'identificació i comprovació de les seves dotacions que s'especifiquen en el present

de les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent.

apartat.
GBB –SENYALITZACIÓ VERTICAL
La Direcció d'Obra, a més de disposar de la informació dels controls anteriors, podrà durant
GBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

l'aplicació, sempre que ho consideri oportú, identificar i comprovar les dotacions dels materials

revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,

utilitzats.

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada
En finalitzar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es duran a terme controls

GBB1U012 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

periòdics de les marques vials a fi de determinar les seves característiques essencials i

revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,

comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions mínimes.

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada
GBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
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revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700),

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al

GBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb

suport, sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

GBB1U177 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

m2, per a senyal de trànsit (s-800/s-870), amb revestiment reflectant hi

GBB1U103 Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,

revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

totalment colꞏlocada

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

GBB1U930 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:

GBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació

revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

(s-600) i ús específic en poblat (s-700), inclosos elements de fixació al

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment colꞏlocada

GBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit

revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

GBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,

el suport, totalment colꞏlocada
GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit

sense incloure el suport, totalment colꞏlocada
GBB1U134 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions

d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),

generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell

confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment

2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

totalment colꞏlocada

el suport, totalment colꞏlocada

GBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit

GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a

d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126),

senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),

amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al

localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700),

suport, sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment colꞏlocada

GBB1U150 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),

GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de

confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment

trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització

reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

(s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb

el suport, totalment colꞏlocada

revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

GBB1U151 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
(s-300),

GBB5U662 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit

localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700),

d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment

amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

suport, sense incloure el suport, totalment colꞏlocada

el suport, totalment colꞏlocada

de

trànsit

d'orientació:

presenyalització

(s-200),

direcció

GBB5U664 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit

GBB1U152 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de

trànsit

d'orientació:

presenyalització

(s-200),

direcció

d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment

(s-300),
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reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure

del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

el suport, totalment colꞏlocada

colꞏlocat

GBB5U674 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a

GBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació

senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment

colꞏlocat

colꞏlocada

GBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf

GBB5U754 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit

del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

colꞏlocat

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

GBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg

reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense

del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

incloure el suport, totalment colꞏlocada

colꞏlocat

GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini,

GBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació

amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del

d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i colꞏlocació

material sobrant i colꞏlocació dels perns d'ancoratge roscats (sense el

GBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació

subministra), segons plànols, totalment acabada

de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i colꞏlocació

GBBVU101 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm

GBBZU003 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació

de diàmetre de senyals de trànsit, colꞏlocat, inclòs el subministra (sense

d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i

colꞏlocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

colꞏlocació

GBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm

GBBZU004 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació

de diàmetre de senyals de trànsit, colꞏlocat, inclòs el subministra (sense

de dues senyals de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i

colꞏlocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

colꞏlocació

GBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm

GBBZU012 Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a

de diàmetre de senyals de trànsit, colꞏlocat, inclòs el subministra (sense

suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer

colꞏlocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada,
inclòs fonamentació

GBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm

GBBZU020 Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització,

de diàmetre de senyals de trànsit, colꞏlocat, inclòs el subministra (sense

amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció

colꞏlocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació

GBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm

GBX1U160 Subministrament de lamelꞏles fe h.i., inclòs desmuntatge de lamelꞏles

de diàmetre de senyals de trànsit, colꞏlocat, inclòs el subministra (sense

existents i muntatge de les noves lamelꞏles

colꞏlocació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBX1U161 Subministrament i colꞏlocació de paper blanc h.i. en plaques o panells en

GBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del

lames d'alumini per senyalització vertical

plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

GBX1U162 Subministrament i colꞏlocació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses en

colꞏlocat

plaques o panells en lames d'alumini per senyalització vertical

GBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit,

GBX1U163 Perfil t per a guies de suport de plafons, inclosa colꞏlocació

colꞏlocat

GBX1U164 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.50 m,
per a la colꞏlocació de panels de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació

GBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md
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i colꞏlocació

La propietat retroreflectant del senyal o plafó s'aconseguirà mitjançant la incorporació de
materials retrorreflectants que compliran en quant a qualitat i criteris de selecció amb allò

1. DEFINICIÓ

especificat en el present apartat.

Es defineixen com a senyals i plafons verticals retrorreflectants, el conjunt d'elements destinats
a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben inscrits

Per la seva banda, la característica no retroreflectant dels senyals i plafons a les zones

llegendes i/o pictogrames.

específiques de les mateixes, s'aconseguirà mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no
retrorreflectants la qualitat de les quals, així mateix, es correspondrà amb allò especificat en el

Un cop instalꞏlats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com

present apartat.

nocturnes, pel que hauran de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident
(generalment, procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en

En relació amb les característiques del substrat, els materials per la senyalització vertical

sentit contrari.

hauran de complir amb les següents Normes: UNE-ENV 1999, UNE 135311, UNE 135312,
UNE 135314, UNE 135315, UNE 135316, UNE 135352, i amb la Norma de Carreteres 8.1-IC

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

"Senyalització Vertical".

2. TIPUS

A més, les plaques de xapa d'acer galvanitzat utilitzades en els senyals i les plaques i

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

lamelꞏles d’alumini, utilitzades com a substrats en els plafons de circulació, compliran els
requisits especificats a les UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 i UNE 135321, que els

Els senyals i plafons verticals de circulació retrorreflectants, es classificaran en funció de:

siguin d’aplicació.

El seu objecte, com: d'advertència de perill, de reglamentació o d'indicació.
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus de plafó indicats a la Taula corresponent del

La seva utilització, com: d'ocupació permanent o d'ocupació temporal (senyalització d'obres).

PG-3.
Amb l’objecte de facilitar la interpretació dels senyals i plafons, de vegades s’afegeixen
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les

indicacions en panells complementaris.

sèries abans esmentades i els plafons de pòrtics i banderoles, en quins casos els plafons
seran amb lamelꞏles.

En aquest apartat, i d’aquí en endavant, es reservarà l’ús del terme “plafó” per als senyals
verticals d’indicació que siguin del subgrup d’orientació. La resta, ja siguin fites, senyals de
perill, de reglamentació o de indicació (exceptuant les d’orientació), simplement es

Per a les senyals, el material utilitzat com a substrat, tant d’ús permanent com temporal, serà

denominaran “senyals”.

acer galvanitzat, d'acord amb les característiques definides en el present apartat.

3. MATERIALS

L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

presentació, per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les
especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la
marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

Com a components de senyals i plafons verticals de circulació retrorreflectants s'utilitzarà
aquell substrat, a més de la pintura o làmina no retroreflectant (cas de ser necessàries) i
material retroreflectant, que compleixin les prescripcions referents a característiques,

Els plafons estaran formats per planxes d’alumini de la sèrie 5000 i per perfils perimètrics i

durabilitat, qualitat i servei especificades en el present apartat.

rigiditzadors posteriors de reforç d’alumini de la sèrie 6000.
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L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia

de reforç arribin com a mínim a cinquanta milꞏlímetres (50 mm) de l’extrem del plafó (extrem

presentació, per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les

del plafó–fletxa en cas de que coincideixin amb la màxima dimensió horitzontal).

especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la
marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

Els tipus a) i b) es defineixen com a plafons oberts i són d’aplicació en la senyalització
interurbana. Els tipus c) i d) es defineixen com a plafons tancats i són d’aplicació en la

La composició dels plafons serà amb un o diversos mòduls d’alumini extrusionat; diferenciant

senyalització urbana i opcionalment en la interurbana. Els plafons S-500 i S-510 s’han de

els plafons de plaques i els de lamelꞏles.

considerar, a aquest efecte, com a urbans.

Seran amb lamelꞏles els plafons d’amplada major de tres mil cinc-cents milꞏlímetres (3500 mm)

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part

i els de pòrtics i banderoles. També podran ser de lamelꞏles els plafons majors de sis metres

posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà comprés entre vint (20) i cinquanta-sis (56)

quadrats (6 m2). La resta de plafons seran de plaques.

milꞏlímetres.

El nombre de mòduls dels plafons de plaques serà el mínim possible. Per alçades menors de

Les plaques tancades tindran un gruix aparent comprés entre trenta-cinc (35) i cinquanta-sis

mil dos-cents milꞏlímetres (1200 mm) els plafons seran d’un únic mòdul.

(56) milꞏlímetres.

Els plafons podran ser d’un dels cinc tipus següents:

Els plafons de plaques tindran els vèrtexs arrodonits amb els radis definits al vigent Manual de

Plaques reforçades perimètricament mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a

Senyalització Interurbana (o urbana si és el cas) d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya.

tot l’entorn i seran reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d’alumini extrusionat
fixades a la cara posterior de la placa.

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un

Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i reforçades, segons les mides, per guies

mínim de quinze microns (15 μ) o lacat amb un mínim de quaranta microns (40 μ) color gris

també d’alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.

RAL 9006. Aquest acabats és realitzaran posteriorment al tall i/o doblegat dels perfils. Aquests

Plaques tipus b) amb dors tancat amb una planxa d’alumini fixada al perfil perimètric.

acabats no es realitzaran a les lamelꞏles.

Perfils tancats rectangulars d’alumini extrusionat.
Lamelꞏles de perfils d’alumini extrusionat. Els plafons de lamelꞏles tindran un perfil lateral que

El sistema de fixació es basarà en una guia solidària al plafó on s’ancorarà l’abraçadora d’unió

unirà aquestes. Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les seves

al suport. Es colꞏlocaran a una distància màxima de trenta centímetres (30 cm) l’una de l’altra.

dimensions.

Han d’abastar tota l’amplada del plafó. Això és especialment important en les guies que
coincideixen amb la dimensió horitzontal màxima de plafons fletxa.

Els perfils perimètrics i rigiditzadors posteriors de reforç seran de secció suficient per garantir
l’estabilitat estructural del conjunt del rètol, havent-los de dissenyar de forma que els punts

L’extrem del conjunt cargol–femella que es colꞏloqui dintre de la guia serà una peça d’acer

singulars de final dels rigiditzadors posteriors o unions de diferents perfils no coincideixin en un

inoxidable d’una longitud mínima de dos i mig centímetres (2,5 cm).

mateix pla, essent la separació mínima de setanta-cinc milꞏlímetres (75 mm).
El procediment d’unió entre guia i plafó estarà garantit, aportant les característiques del
La unió dels trams de perfils perimètrics o de rigiditzadors posteriors s’hauran de dissenyar tant

material utilitzat i el protocol de colꞏlocació (sistemàtica, gruix, uniformitat, superfície eficaç,

en materials com en dimensions per garantir la seva resistència. En aquest aspecte serà

etc.).

preceptiu que les peces d’unió dels perfils perimètrics i dels rigiditzadors posteriors de reforç
siguin d’acer inoxidable i garanteixin la transmissió d’esforços i que els rigiditzadors posteriors
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La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la

d'identificació, característica del seu fabricant, d'acord amb allò que s'especifica a la UNE

posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per la tipografia, textos i pictogrames.

135334.

També serà admès el xerografiat.
Darrera les plaques s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya,

Els materials retrorreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositats hauran de posseir,

les dades del fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent milꞏlímetres

en cas d'afectar les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o

(100 mm) i la dels guarismes de retolació de quaranta milꞏlímetres (40 mm) d’alçada.

posicionament preferent sobre el senyal. Així mateix, disposaran d'una marca d'identificació
visual característica del fabricant, qui a més a més haurà de subministrar al laboratori acreditat

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà d’u amb vuit milꞏlímetres (1,8 mm) i en cap cas

conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos

presentarà cap tipus de defecte als plegaments.

de control de qualitat una mostra de les marques que es puguin utilitzar com a patró per dur a
terme l’esmentada identificació visual.

Per als plafons rectangulars i plafons fletxa, les dimensions possibles seran les indicades a
l’edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de

Els materials retrorreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat, a més de complir les

Catalunya.

característiques recollides en la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials del factor
de luminància (β), així com unes coordenades cromàtiques (x,y), dels vèrtexs dels polígons de
color, d'acord amb el que s'especifica, per a cada color, a la Taula corresponent del PG-3.

En relació amb les característiques dels materials retrorreflectants, per a les senyals, segons la
seva natura i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats es classificaran com:
De nivell de retrorreflexió 1: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de

Atès que els actuals materials retrorreflectants microprismàtics, de gran angulositat, no satisfan

microesferes de vidre incorporades en una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb

el requisit de luminància mínima (L>10 cd.m-2) especificat per al color blanc en totes les

els colors apropiats. L’esmentada resina, en la seva part posterior, estarà segellada i dotada

situacions, sempre que s'exigeixi la seva utilització, d'acord amb els criteris de selecció

d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor el qual, al seu torn, apareixerà protegit

establerts

per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

retrorreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts del coeficient de retrorreflexió

De nivell de retrorreflexió 2: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de

RA (cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2), considerades en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents

microesferes de vidre encapsulades entre una pelꞏlícula externa, pigmentada amb els colors

als senyals objecte del Projecte.

a

l'apartat

corresponent

del

PG-3.,

es

seleccionaran

aquells

materials

adequats, i una resina o aglomerant transparent i pigmentada apropiadament. L’esmentada
resina, en la seva part posterior, estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o

S'utilitzarà com a criteri per definir les combinacions geomètriques dels materials

activable per calor, el qual, al seu torn, apareixerà protegit per una làmina de paper amb

retrorreflectants de nivell 3, l’especificat a la Taula corresponent del PG-3, sent:

silicona o de polietilè.

Zona A: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

De nivell de retrorreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en trams

en la cara interna d'una làmina polimèrica. Els esmentats elements, per la seva construcció i

interurbans d'autopistes, autovies, i vies ràpides.

disposició en la làmina, seran capaços de retroreflexar la llum incident sota àmplies condicions

Zona B: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

d’angulositat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per als diferents

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en entorns

-2

senyals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície de, com a mínim, 10 cd.m per al

complexos (glorietes, interseccions, etc.), trams periurbans i en trams interurbans de carreteres

color blanc.

convencionals.
Zona C: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

Les característiques que han de reunir els materials retrorreflectants amb microesferes de

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en zones

vidre seran les especificades en la UNE 135 334. Els productes de nivell de retrorreflexió 1 o 2,

urbanes.

subministrats per formar part d'un senyal retroreflectant, estaran proveïts d'una marca
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L'avaluació de les característiques dels materials retrorreflectants, independentment del seu

En el cas de suports laterals en alumini, els aliatges admesos seran aquells que garanteixin

nivell de retrorreflexió, haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori

tant la resistència com l’extrusió dels perfils, basats en la sèrie 6000. També seran admesos

acreditat conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de dur a terme

altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en aquest Plec.

els assajos, de lots característics de producte abassegat al lloc de l’aplicació als senyals, o
directament del proveïdor de l’esmentat material.

Els pals utilitzats per suport dels plafons seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior del suport

La Direcció d’Obra podrà exigir una mostra de les marques d'identificació dels materials

es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny

retrorreflectants a les que es fa referència en el present apartat.

que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de
quinze microns (15 ) o lacat amb un mínim de cinquanta microns (50 ) color gris RAL 9006.

Els plafons compliran amb la Norma de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" i amb allò
establert en el present apartat pels senyals.

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es
classifiquen segons la Taula corresponent del PG-3.

Quan a les característiques dels elements de sustentació i ancoratges, les hipòtesis de càlcul
que s’hauran de considerar per al disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge

Per al càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la UNE 135311, els següents coeficients de

seran les definides a la UNE 135311.

majoració:
Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues: 1,33

Es podran fer servir, amb l'aprovació prèvia expressa de la Direcció d’Obra, materials,

Vent: 1,50

tractaments o aliatges diferents dels esmentats en aquest apartat, sempre que estiguin
acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques

Els diàmetres dels pals s'ajustaran als de la Taula corresponent del PG-3., en relació a la seva

obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de

categoria base, sent el gruix mínim del tubular de tres amb cinc milꞏlímetres (3,5 mm).

qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. En tot cas, queda
expressament prohibida la utilització d'acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament

Per materialitzar el conjunt telescòpic es podran utilitzar les combinacions de pal estructural i

addicional.

pal telescòpic que s’indiquen a la Taula corresponent del PG-3.

La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels senyals i plafons

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o

retrorreflectants serà exigible al Contractista adjudicatari de les obres.

identificació del fabricant.

En les senyals els ancoratges per a plaques així com el caragolam i perfils d'acer galvanitzat

La Direcció d'Obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta Taula

utilitzats com a pals de sustentació de senyals compliran les característiques indicades per a

per a les condicions definitives d'implantació.

cadascun d'ells en les UNE 135312 i UNE 135314, respectivament. Quan presentin soldadura,
es tindrà en compte allò especificat a l’Article “Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica

Els plafons fins a sis metres quadrats (6 m2) podran portar un únic suport, havent-hi de

manual a l’arc”, del PG-3.

colꞏlocar-ne dos pels de més de sis metres quadrats (6 m2). Es disposarà de dos suports en
plafons inferiors a sis metres quadrats (6 m2) quan els esforços no puguin ser absorbits per un

En els plafons es tindran en compte les següents especificacions.

únic suport. En el cas que sigui necessari colꞏlocar tres suports, se’n colꞏlocarà un de central i
els altres a un terç de cadascun dels extrems.

a) Suports laterals en alumini.
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El sistema de fixació entre pals per coartar la rotació haurà de ser aprovat per la Direcció

La base d’ancoratge ha de tenir forats que permetin un diàmetre immediatament superior al del

d’Obra.

pern que han d’allotjar segons la Taula 7003.7 del PGI-10, sent la sèrie: setze (16) – vint (20) –
vint-i-quatre (24) – trenta (30) milꞏlímetres, i han de permetre una tolerància en la separació

En quant als sistemes de fixació, la base de subjecció dels pals de suport al fonament serà

entre perns de més–menys dos centímetres (±2 cm).

d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini o de ferro, i disposarà dels perns d'ancoratge roscats
que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a setze milꞏlímetres (16 mm) i seran d'acer

Tot el conjunt plafó–guia–abraçadora mantindrà una distància entre quaranta-cinc milꞏlímetres

zincat i qualitat mínima 5.6. Seran un mínim de quatre (4) perns de setze milꞏlímetres (16 mm),

(45 mm) i vuitanta-u milꞏlímetres (81 mm) pels plafons oberts, entre la cara retolada del plafó i

calculats segons el Document DB SE-A “Estructures d’acer”, del Codi Tècnic de l’Edificació, i

la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels plafons tancats aquesta distància estarà

amb un factor de seguretat addicional d’u amb vint (1,20). En el muntatge s’utilitzarà clau

compresa entre cinquanta (50) i setanta-u (71) milꞏlímetres.

dinamomètrica per a qualitats de pern superiors a la 5.6.
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de
Les dimensions mínimes dels perns s’ajustaran a la Taula corresponent del PG-3.

fosa d’alumini o ABS.

Els canvis en el diàmetre o separació dels perns hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra.

Caldrà la comprovació periòdica, cada sis (6) mesos com a mínim, de la validesa del cargolat
(amb clau dinamomètrica), en cas de perns de qualitat superior al 5.6 durant el període de

La base d’ancoratge serà de fosa d’acer, tindrà una geometria adequada a la secció del pal de

garantia.

suport i serà de dues peces. Els perns d’ancoratge tindran la llargada d’ancoratge assenyalada
a la Taula corresponent del PG-3. L’alçada de la base ha de ser al menys una vegada i mitja

Els fonaments seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix a l’Article 630,

(1,5) el diàmetre del pal, per evitar reptacions entre el suport i la base d’ancoratge.

“Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. Les dimensions mínimes dels fonaments en
funció dels suport seran les establertes a l’edició vigent del Manual de Senyalització
Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya.

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçaran la
totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de vuit milꞏlímetres (8 mm) i

b) Suports laterals en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV).

sis milꞏlímetres (6 mm) per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores

Es tracta de pals cilíndrics de seguretat vial d’absorció variable d’energia i de secció circular.

seran d’acer inoxidable o galvanitzat.

El seu disseny seguirà les hipòtesi de càlcul de la UNE 135311. Estarà construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons les

La base d’ancoratge ha de poder resistir un moment de torsió igual o superior al nominal del

especificacions de la UNE-EN 12899-1.

pal. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada

El pal es comportarà amb un nivell de seguretat passiva dos (2) segons la UNE-EN 12767. La

tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores.

seva superfície no tindrà defectes tals com bonys, ampolles, esquerdes o incrustacions que
resultin perjudicials pel seu ús. El diàmetre exterior podrà ser de cent catorze (114), cent

La base d’ancoratge es disposarà separada cinc centímetres (5 cm) de la cara superior del

quaranta (140), cent seixanta-vuit (168), dos-cents dinou (219) ó dos-cents setanta-tres (273)

fonament de formigó. Es disposarà una femella i una volandera tipus LL en cada pern a la part

milꞏlímetres.

inferior per anivellament de la xapa de base i una femella–contrafemella i volandera tipus LL en

La base serà de formigó prefabricat amb una alçada de un metre i mig (1,5 m), diàmetre

cada pern a la part superior de la xapa de base. Cal tapar el conjunt amb terra almenys deu

superior de cinquanta centímetres (50 cm) i diàmetre inferior de seixanta centímetres (60 cm).

centímetres (10 cm) per sobre del formigó o fins tapar la part superior del conjunt de subjecció.

Hauran de disposar de marcat CE, segons allò disposat als Reials Decrets 1630/1992, de 29
de novembre, i 1328/1995, de 28 de juliol.
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c) Pòrtics i banderoles.

seva estabilitat estructural quedi garantida i les seves característiques físiques i geomètriques

Els materials admesos seran l’acer tipus S 275 JR segons la UNE-EN 10025 i galvanitzat en

romanguin durant el seu període de servei.

calent o alumini 6005 per als perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos altres aliatges
que compleixin la normativa al respecte indicada en el present Plec.

Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals com de pictogrames i lletres,
seran les indicades en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Senyalització vertical" i 8.3-IC

La base de subjecció al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini i disposarà

“Senyalització, abalisament i defensa d’obres fixes en zones fora de població”.

dels perns d'ancoratge roscats.
Els senyals, en la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, almenys, el nom del
Els fonaments seran de formigó HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de

fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l'any).

formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.
Al darrera dels plafons s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya,
En relació amb altres especificacions dels materials, per a pòrtics i banderoles, atès que es

les dades del fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent milꞏlímetres

tracta d’estructures metàlꞏliques que requereixen un molt alt nivell de seguretat estructural,

(100 mm) i la dels guarismes de retolació de quaranta milꞏlímetres (40 mm).

caldrà atendre a tot allò establert a l’Article “Estructures d’acer”, del PG-3 i a les disposicions
addicionals d’aquest Plec.

Les característiques que han de complir els senyals i plafons retrorreflectants seran les
especificades en el present apartat.

Per últim la selecció del nivell de retrorreflexió més adequat, per a cada senyal i plafó, es
realitzarà en funció de les característiques específiques del tram de carretera a senyalitzar i de

La garantia de qualitat de les senyals i plafons retrorreflectants, serà exigible en qualsevol

la seva ubicació.

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

La Taula corresponent del PG-3 indica els nivells de retrorreflexió mínims necessaris per a

Per a la zona retroreflectant, en senyals i plafons retrorreflectants no serigrafiats, les

cada senyal i plafó retrorreflectants, en funció del tipus de via, a fi de garantir la seva visibilitat

característiques inicials que compliran les seves zones retrorreflectants seran les indicades a

tant de dia com de nit.

la UNE 135330. Per la seva banda, les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials
corresponents a les zones retrorreflectants equipades amb materials de nivell de retrorreflexió
3 seran les recollides en l'apartat corresponent d’aquest Plec.

4. SENYALS I PLAFONS RETRORREFLECTANTS
Els senyals que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions,
colors i composició indicades en el Capítol VI, Secció 4a del Reglament General de Circulació,

En senyals i plafons retrorreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de retrorreflexió RA (cd ꞏ

així com en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" i 8.3-IC “Senyalització,

lx-1 ꞏ m-2) serà, al menys, el vuitanta per cent (80%) de l'especificat en l'apartat corresponent

abalisament i defensa d’obres fixes en zones fora de població”.

d’aquest Plec, per a cada nivell de retrorreflexió i color, excepte el blanc.

Els plafons que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions,

Per a la zona no retroreflectant, els materials no retrorreflectants dels senyals i plafons podran

colors i composició indicades a la edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana

ser, indistintament, pintures o làmines no retrorreflectants.

d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya.
L’esmentada zona no retroreflectant complirà, inicialment i amb independència del material
emprat, les característiques indicades a la UNE 135332.

Les senyals en la seva cara vista podran ser planes, estampades o embotides. Les senyals
podran disposar d'una pestanya perimetral o estar dotades d'altres sistemes, sempre que la

5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA
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Es prendran com a valors mínims del coeficient de retrorreflexió RA (cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2) per a la
zona retroreflectant de nivell 1 i nivell 2 (serigrafiats o no) dels senyals i plafons, al menys, els

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrat encara que

especificats a la Taula corresponent del PG-3.

les irregularitats de l’excavació suposin un increment notable del volum de formigó.

Es prendran com a valors mínims del coeficient de retrorreflexió RA (cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2) per a la zona

La distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera serà la indicada a la Taula

retroreflectant de nivell 3 (serigrafiada o no) dels senyals i plafons, almenys, el cinquanta per

corresponent del PG-3.

cent (50 %) dels valors mesurats per a 0,2º, 0,33º i 1º d'angle d'observació, i 5º d'angle
d'entrada (sempre amb un angle de rotació ε de 0º), en cadascun dels materials seleccionats

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris

per a la seva aplicació a les zones A, B i C respectivament, d'acord amb el que estableix la

que estableixi la Direcció d’Obra.

Taula corresponent del PG-3.
A més es compliran les condicions de la figura 25 de la Norma de Carreteres 8.1-IC
Durant el període de garantia, els ancoratges, caragolam i pals de sustentació de senyals i

"Senyalització Vertical" pel que fa a distàncies mínimes a vora de calçada.

plafons retrorreflectants compliran, almenys, les especificacions corresponents al seu aspecte i
estat físic general definides a la UNE 135352.

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de
l’extrem de la part rectangular del plafó. La part del terç del plafó restarà, en general, a la

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES

banda de la calçada. El suport sobresortirà del plafó deu (10) centímetres, amb una tolerància

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

de més cinc (+ 5) centímetres.

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la

En el cas de plafons amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es colꞏlocaran a un

relació de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats i dels propis senyals i

quart (1/4) de l’extrem del plafó. Els suports no sortiran per la part superior dels plafons.

plafons objecte del Projecte així com la marca comercial, o referència, que aquestes empreses
donin a aquesta classe i qualitat.

En les composicions amb subplafons independents, la separació entre aquests serà de Hb/4
en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent, sent Hb la magnitud que caracteritza totes

Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de

les diverses alçades que hi puguin haver en un plafó d’orientació. Entre plafó i panell

les especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del

complementari d’identificació de carretera la distància serà de Hb/4.

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat
corresponent del PG-3. En ambdós casos es referenciaran les seves característiques

b) Suports laterals en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV).

tècniques avaluades d'acord amb allò que s'ha especificat en els apartats corresponents

S’excavarà una cala amb la profunditat apropiada i diàmetre suficient (amb cinquanta (50)

d’aquest Plec.

centímetres lliures al voltant de les bases prefabricades de formigó) per tal de garantir l’espai
per la posterior compactació del terreny. S’ha de considerar una profunditat que excedeixi en
deu centímetres (10 cm) a l’alçada de la base prefabricada. La cara superior de la base haurà

Per als plafons es tindran en compte les següents especificacions.

d’estar enterrada, com a mínim, a deu centímetres (10 cm).
a) Suports laterals en alumini.
L’execució de l’excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s’estableix a l’Article

Es colꞏlocarà la base en la seva posició final, i es reblirà amb el material extret o bé amb

“Excavacions en rases i pous”, del PG-3. Una vegada executada l’excavació, la Direcció

material de qualitat superior, mitjançant capes de quinze centímetres (15 cm), compactant

d’obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes

cadascuna d’elles, i fins la part superior de la base.

inicialment per al fonament.
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Els pals es colꞏlocaran en la base de cimentació protegint el perímetre de la columna amb un
recobriment de goma. Un cop ajustada i assegurada amb falques, es reblirà l’espai entre la

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran

columna i la base de cimentació amb sorra humitejada, compactant-la i retirant a continuació

d’aplicació obligatòria en aquells senyals i plafons retrorreflectants, si s'aporta el document

les falques.

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord
amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3., sense perjudici de les facultats que

Es reblirà amb formigó fins la vora superior de la base de cimentació amb un gruix mínim de

corresponen a la Direcció d’Obra.

quinze centímetres (15 cm), acabant el reblert amb el propi terreny compactat, fins deu
centímetres (10 cm) per damunt de la base.

Per als plafons, en particular, caldrà un certificat atorgat per un laboratori d’assaig homologat
conforme les deformacions obtingudes no han superat les màximes admissibles segons el

La Direcció d’Obra fixarà el procediment d'instalꞏlació i el temps màxim d'obertura al trànsit

Protocol AL05/530 esmentat pel vigent Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la

autoritzat, així com qualsevol altra limitació a l'execució definida en el Projecte, en funció del

Generalitat de Catalunya, en els assaigs següents:

tipus de via, per la ubicació dels senyals i plafons, etc.

Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida a les plaques, segons el Protocol
AL05/535.

7. CONTROL DE QUALITAT

Assaig de vandalisme, segons el Protocol AL05/536.

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourà la comprovació de la

Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida per a suports, segons el Protocol

qualitat dels senyals i plafons abassegats així com de la unitat acabada.

AL05/537.

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d'execució d'obra en el

També per als plafons, d’acord amb l’esmentat Manual, caldrà acreditar amb certificats o

qual hauran de figurar, almenys, els conceptes següents:

assaigs, a més, les característiques corresponents a:

Data d'instalꞏlació.

-

Resistència estructural:

Localització de l'obra.

-

Tracció.

Nombre de senyals i plafons instalꞏlats per tipus (advertència del perill, reglamentació i

-

Plegada i desplegada.

indicació) i natura (serigrafiats, amb tractament anticondensació, etc.).

-

Deformació: Deformació dels plafons, lamelꞏles i unions.

Ubicació de senyals i plafons.

-

Durabilitat:

Observacions i incidències que, a criteri de la Direcció d’Obra, poguessin influir en la durabilitat

-

Adhesivitat i durabilitat de l’adherència dels vinils.

i/o característiques del senyal o plafó instalꞏlats.

-

Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …).

-

Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …).

Al lliurament de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa,
contenint entre d’altres, les dades següents: Nom i direcció de l'empresa subministradora, data

A fi de garantir la traçabilitat d'aquestes obres, abans d'iniciar la seva instalꞏlació, per als

de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del

senyals i plafons retrorreflectants, es comprovarà la seva qualitat, segons s'especifica en

vehicle que ho transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial,

aquest apartat a partir d'una mostra representativa dels senyals i plafons abassegats.

certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada

Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions

subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

especificades en aquest apartat, seran rebutjats i podran presentar-se a una nova inspecció,

Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, a fi de verificar que es

exclusivament quan el seu subministrador a través del Contractista, acrediti que totes les

corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons

unitats han tornat a ser examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint els

s'especifica en l'apartat corresponent d’aquest Plec.
PLEC DE CONDICIONS

181

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

seus defectes. Les noves unitats, per la seva banda, seran sotmeses als assajos de control

Finalitzades les obres d'instalꞏlació i abans de complir-se el període de garantia es duran a

que s'especifiquen en el present apartat.

terme controls periòdics dels senyals i plafons a fi de determinar les seves característiques
essencials i comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions mínimes.

La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos que s'especifiquen en
aquest apartat podrà, sempre que ho consideri oportú, comprovar la qualitat dels senyals i

Els senyals i plafons d'un mateix tipus que hagin estat rebutjats, d'acord amb els criteris

plafons retrorreflectants que es trobin abassegats.

d'acceptació i rebuig especificats en aquest apartat, seran immediatament executats novament
pel Contractista, al seu càrrec. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva
instalꞏlació seran sotmeses als assajos de comprovació de la qualitat d’aquest apartat.

La mostra, perquè sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un
nombre determinat (S) de senyals i plafons d’un mateix tipus, seleccionats aleatòriament,
equivalent al designat com "Nivell d'Inspecció I" per a usos generals (Taula corresponent del

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica a l’Article “Obres de formigó en

PG-3) a la UNE 66020.

massa o armat”, del PG-3.

Dels (S) senyals i plafons seleccionats, se n’escolliran aleatòriament un nombre representatiu

La Direcció d’Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de

de plaques i lamelꞏles (n), les quals seran remeses al laboratori acreditat conforme al Reial

garantia de les obres, que els senyals i plafons instalꞏlats compleixen les característiques

Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos de control de

essencials i les especificacions que figuren en aquest Plec.

qualitat igual a:
La Direcció d’Obra seleccionarà aleatòriament, entre els senyals i plafons d'un mateix tipus, un
n = (n1 / 6) 1/2

nombre representatiu (S) de senyals i plafons, segons el criteri establert a la Taula
corresponent del PG-3.

Sent n1 el nombre total de plaques i lamelꞏles existents en els (S) senyals i plafons
seleccionats. Cas de resultar (n) un nombre decimal, aquest s'aproximarà sempre al nombre

En cadascuna de les senyals i plafons seleccionats com a mostra (S) es duran a terme, de

enter immediat superior.

forma no destructiva, els assajos especificats a l'apartat corresponent d’aquest Plec. A més, es
realitzaran els controls corresponents a característiques generals i aspecte i estat físic general

A més, es seleccionaran (d'idèntica manera) altres (S) senyals i plafons i (n) plaques i

indicats a la UNE 135352.

lamelꞏles, amb la part corresponent de suports i abraçadores, les quals quedaran sota la
custòdia de la Direcció d’Obra, a fi de poder realitzar assajos de contrast si fos necessari. Un

En relació amb els criteris d’acceptació i rebuig, l'acceptació dels senyals i plafons d'un mateix

vegada confirmada la seva idoneïtat, tots els senyals i lamelꞏles preses com a mostra seran

tipus, abassegats o instalꞏlats, vindrà determinada d'acord al pla de mostratge establert per a

tornades al Contractista.

un nivell d'inspecció I i nivell de qualitat acceptable (NCA) de 4,0 per a inspecció normal,
segons la UNE 66020, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3.

En cadascuna de les mostres seleccionades, es duran a terme els següents assajos no
destructius, d'acord amb la metodologia d'avaluació descrita en l'apartat corresponent d’aquest

Per la seva banda, el incompliment d'alguna de les especificacions indicades en aquest

Plec:

apartat, serà considerat com "un defecte" mentre que una "senyal defectuosa" o " plafó

Aspecte.

defectuós" serà aquella o aquell que presenti un o més defectes.

Identificació del fabricant del senyal o plafó.
Comprovació de les dimensions.

8. GARANTIA

Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials.

La garantia mínima dels senyals retrorreflectants (serigrafiats o no), instalꞏlats amb caràcter
permanent segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment d'acord

PLEC DE CONDICIONS

182

PROJECTE CONSTRUCT MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.

amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de cinc (5) anys des de la data de la seva

fonament. Comprovada la seva verticalitat quaranta-vuit hores (48 h) després de la seva

fabricació i de quatre (4) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instalꞏlació, excepte

colꞏlocació, no presentarà en cap sentit una caiguda superior a cinc milꞏlímetres per metre de

que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia.

longitud (5mm / m).

La garantia mínima dels plafons verticals retrorreflectants (serigrafiats o no), instalꞏlats amb

Els pals IPN d'acer galvanitzat s'hauran tallat a la mesura assenyalada en els plànols a partir

caràcter permanent segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment

de les barres del perfil corresponent obtingut per laminació en calent. L'acer serà de la qualitat

d'acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de deu (10) anys des de la data de

A 410B segons Norma UNE 36.080, i la secció del perfil serà d'acord amb la Norma UNE

la seva fabricació i de nou (9) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instalꞏlació,

36521. Arribaran a obra amb el distintiu del taller de laminació gravat en l'ànima, i

excepte que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia.

acompanyats d'un certificat de garantia que empari la concordança de les seves
característiques químiques i mecàniques amb les assenyalades per al a 42 b en les taules

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instalꞏlació de senyals i plafons amb períodes de temps

250.1 i 250.2 de l'article 250 del PG 3. Hauran estat galvanitzats com s'ha indicat a propòsit

entre la seva fabricació i instalꞏlació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions

dels pals buits, i amb el mateix gruix de zinc allà assenyalat. No presentaran curvatura en cap

d'emmagatzematge i conservació no hagin estat adequades. En qualsevol cas no s'instalꞏlaran

sentit que suposi més de cinc milꞏlímetres (5 mm) de fletxa a un metre (1 m). Es presentaran

senyals i plafons el període de temps del qual, comprès entre la seva fabricació i instalꞏlació,

en el forat de la fonamentació i s'apuntalaran perquè no pateixin desplaçaments en tant es

superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d'emmagatzematge.

produeixi l'enduriment del formigó, comprovant la seva aplom com en el cas anterior, i no
havent apartar de la vertical a la mateixa mida de les plaques.

El subministrador a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions
Les U.O. referides a pòrtics i banderoles comprendran: el càlcul estàtic dels elements

necessàries per a l’adequada conservació dels senyals i plafons retrorreflectants instalꞏlats.

estructurals components, sota les càrregues eòliques sobre els cartells ressenyats en els
9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Plànols, que, juntament amb croquis acotats, seran sotmesos a aprovació de la Direcció

Abans d'iniciar-se la instalꞏlació dels senyals i plafons, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de

d'Obra; preparació dels plànols de taller; adquisició i preparació dels materials; muntatge en

la Direcció d’Obra els sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i

taller, desmuntatge i enviament a galvanitzar; obertura de l'excavació per a la fonamentació,

maquinària durant el període d'execució de les mateixes.

preparació dels espàrrecs roscats d'ancoratge, presentació i formigonat amb HM-20; muntatge
de la banderola o pòrtic i subjecció sobre ella dels cartells; hissat, posicionat, aanivellació
aplomat i fixació.

Les fonamentacions, suports, banderoles i pòrtics comprenen: el subministrament i colꞏlocació
del pal, el replantejament de la posició del senyal; l'excavació en qualsevol classe de terreny
amb les dimensions que corresponguin segons els Plànols del Projecte; i el subministrament,

Els pòrtics i banderoles es construiran en planxa o perfils laminats en calent d'acer A 410B,

abocament, compactació i curat del formigó de fck>15N / mm2, un cop presentat i apuntalat

conformats o acoblats per aconseguir les característiques resistents necessàries. Totes les

adequadament el pal de suport. Els treballs es realitzaran a l'empar de la senyalització d'obres,

soldadures es realitzaran amb elèctrodes E323B16.

o de la qual es disposi específicament per a ells. El formigó complirà les condicions indicades
en el capítol 4.9 d'aquest mateix PPTP La fonamentació construïda, en qualsevol de les seves

La banderola de suport dels cartells informatius està constituïda per 4 tubs d'acer de diàmetre

dimensions, no diferirà en més de cinc centímetres (5 cm) per defecte, de les figurades en els

48 mm i gruix 3,25 mm, de longitud i forma indicada en els Plànols. La vora inferior del cartell

plànols. Els pals seran galvanitzats serà d'acer soldat, sèrie lleugera, galvanitzat per immersió

estarà a una alçada mínima de 2,20 m sobre el nivell del voral o vorera i la banderola de suport

en bany de zinc calent , de manera que el revestiment resultant sigui de sis-cents vuitanta

es disposarà a una distància de 0,50 m de la vora exterior del voral.

grams de zinc per metre quadrat (680 g / m²), equivalents a un gruix de noranta -cinc micres
(95 mm) complint el que assenyala l'apartat 701.7.3 de l'article 701 del PG 3. es colꞏlocarà amb

Si s'utilitzen unions embridades d'elements, es justificarà la resistència de les mateixes, el

un apuntalament que eviti la seva caiguda en tant es produeix l'enduriment del formigó del

dimensionament dels cargols, la seva qualitat i parell de collament.
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Els panells direccionals són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte
El recobriment de galvanitzat, per immersió en bany de zinc calent , serà de almenys noranta-

de guiar als usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser utilitzats en

cinc micres (95 mm) de gruix, com ja s'ha indicat per a altres materials amb aquesta protecció.

abalisaments tant sigui temporals com permanents.

La remodelació dels pòrtics comprèn totes les operacions (acompanyades amb els càlculs

Les fites d’aresta són elements d’abalisament colꞏlocats verticalment fora de la plataforma de

justificatius) destinades a l'ampliació de la llum dels mateixos en taller o zona d'acopi, així com

la carretera.

el seu trasllat a ubicació definitiva i colꞏlocació, incloent fonaments, ancoratges i tot el resta

Existeixen tres tipus: tipus I, II i III.

d'operacions.
Les dels tipus I II tindran una alçada màxima, abans de colꞏlocades, de mil cinc-cents
GBC –ABALISAMENT

cinquanta milꞏlímetres (1.550 mm), i les del tipus III una alçada mínima de set-cents vint-i-cinc
milꞏlímetres (725 mm).

GBC1U116 Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi

Les fites d’aresta estan constituïdes per: pal blanc, franja negra (excepte als tipus III), materials

nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,

retrorreflectants i elements d’ancoratge.

elements de fixació i fonament de suport, totalment colꞏlocada segons
plànols

Les fites de vèrtex, per a abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica

GBC1U151 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment

en la cara frontal, que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs

reflectant HI nivell 2, totalment colꞏlocada

vèrtex les dues direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes

GBC1U175 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2,

paralꞏleles als costats superiors del triangles. Aquests triangles poden ser inserits a la mateixa

a dues cara, totalment colꞏlocat

superfície semicilíndrica, o en una superfície paralꞏlela, lleugerament deprimida respecte de la

GBC1U262 Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment

primera, amb una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal.

reflectant DG nivell 3, totalment colꞏlocada
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser utilitzades en abalisaments permanents, per
1. DEFINICIÓ

tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu

Es defineixen com elements d’abalisament retrorreflectants aquells dispositius, de distinta

franquejament. Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de

forma, color i grandària, instalꞏlats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la

franquejar.

plataforma a fi de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de
senyalització tradicionals (marques vials, senyals i plafons verticals de circulació), així com

Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, i estan

advertir dels corrents de circulació possibles, capaços de ser impactats per un vehicle sense

fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços

danyar significativament a aquest, i de reflectir la major part de la llum incident (generalment,

deformants. Per a instalꞏlar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa

procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari.

pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i tornar al seu
lloc original després del pas del vehicle.

2. TIPUS
Els elements de abalisament retrorreflectants objecte del present Article, són: panells

L’alçada H de les balises estarà compresa entre quatre-cents cinquanta (450) i vuit-cents (800)

direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques.

milꞏlímetres, el diàmetre D del cos, entre noranta-cinc (95) i dos-cents quinze (215) milꞏlímetres
i la relació H/D haurà de ser sempre superior a tres amb setanta-cinc centèsimes ( 3,75).
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3. MATERIALS

part posterior, estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor

En la fabricació de panells direccionals s'utilitzarà qualsevol substrat i pintura (cas de ser

el qual, al seu torn, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

necessària) que compleixin les especificacions d'aquest apartat.

De nivell de retrorreflexió 3: son aquells compostos, bàsicament, de microprismes integrats en
la cara interna d'una làmina polimèrica. Els esmentats elements, per la seva construcció i

Per la seva banda, en la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques

disposició a la làmina, seran capaços de retrorreflectir la llum incident sota àmplies condicions

s'utilitzaran substrats de natura polimèrica, flexibles i molt resistents a l'esquinç, degudament

d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per als diversos

preparats per garantir la seva estabilitat i resistència enfront de la intempèrie i en especial a les

elements d’abalisament retrorreflectants, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície

radiacions ultraviolada.

de, com a mínim, 10 cd.m-2 per al color blanc.

El caràcter retroreflectant dels elements d’abalisament s'aconseguirà mitjançant la incorporació

Les característiques que han de reunir les lamines retrorreflectants de nivell de retrorreflexió 2,

de materials retrorreflectants la qualitat dels quals complirà amb allò especificat en aquest

subministrades per formar part de panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises

apartat.

cilíndriques retrorreflectants seran les especificades en la UNE 135334. Així mateix estaran
proveïdes d'una marca d'identificació, característica del seu fabricant, d'acord amb allò que
s'especifica a la UNE 135334.

En la fabricació de panells direccionals, tant d'ús permanent com temporal, s'utilitzarà, com a
substrat, xapa d'acer galvanitzat d'acord amb les característiques definides en la UNE 135365.

Les làmines retrorreflectants de nivell de retrorreflexió 3, subministrades per formar part dels
Els materials d'origen polimèric utilitzats com a substrat per a la fabricació de fites d'aresta,

elements d’abalisament, a més de complir les característiques recollides en la UNE 135334,

fites de vèrtex i balises cilíndriques compliran allò que s'especifica a les UNE 135362, UNE

presentaran uns valors mínims inicials del factor de luminància (β), així com unes coordenades

135360 i UNE 135363 respectivament.

cromàtiques (x,y), dels vèrtexs dels polígons de color, d'acord amb allò especificat, per a cada
color, a la Taula corresponent del PG-3.

L’ús de substrats de natura diferent de l'especificada en el present apartat, per a cadascun
dels elements d’abalisament, quedarà sotmès a l'aprovació de la Direcció d’Obra prèvia

Atès que els actuals materials retrorreflectants microprismàtics, de gran angulositat, no satisfan

presentació, per part del subministrador, a través del Contractista, de certificat acreditatiu del

el requisit de luminància mínima (L>10 cd.m-2) especificat per al color blanc en totes les

compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del

situacions, sempre que s'exigeixi la seva utilització, es seleccionaran aquells materials

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del subministrament, d’acord amb

retrorreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts del coeficient de retrorreflexió

l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

RA (cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2), considerant en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents als
panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques objecte del Projecte.

Els materials retrorreflectants utilitzats als panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i
balises cilíndriques seran, en funció del grau de flexibilitat requerit per a aquests, làmines i

S'utilitzarà com a criteri per definir les combinacions geomètriques de les lamines

teixits retrorreflectants.

retrorreflectants de nivell 3, l’especificat a la Taula corresponent del PG-3, sent:

Segons la seva natura i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats als panells
Zona A: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques es classificaran com:

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en trams
De nivell de retrorreflexió 2: son aquells quina composició és realitzada a base de microesferes

interurbans d'autopistes, autovies, i vies ràpides.

de vidre encapsulades entre una pelꞏlícula externa, pigmentada amb els colors adequats, i una

Zona B: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

resina o aglomerant transparent i pigmentada apropiadament. L’esmentada resina, en la seva

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en entorns
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complexos (glorietes, interseccions, etc.), trams periurbans i en trams interurbans de carreteres

la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-

convencionals.

3. En qualsevol cas, queda expressament prohibida la utilització d’acer electrozincat o

Zona C: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials

electrocadmiat, sense tractament addicional.

retrorreflectants (valors de coeficient de retrorreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en zones
urbanes.

La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels panells direccionals serà
exigible al Contractista adjudicatari de les obres.

Les làmines retrorreflectants de nivell de retrorreflexió 3 hauran de posseir, en cas d’afectar a
les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament

4. ELEMENTS D’ABALISAMENT RETRORREFLECTANTS

preferent sobre l’element d’abalisament. Així mateix, disposaran d’una marca d’identificació

Els panells direccionals tindran les dimensions, disseny i colors indicats a les Normes de

visual característica del fabricant, qui a més haurà de

subministrar al laboratori acreditat

Carreteres 8.1-IC i 8.3- IC i estaran equipats, com a mínim, amb làmines retrorreflectants de

conforme al RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos de control

nivell de retrorreflexió 2. Aquests panells en la seva cara vista seran plans i hauran de garantir

de qualitat una mostra de les marques que es puguin utilitzar com patró per portar a terme

la seva estabilitat estructural, durant el seu període de servei, mitjançant la utilització d’aquells

l’esmentada identificació visual.

elements que resultin imprescindibles per la mateixa.

Els teixits retrorreflectants, que seran exclusivament de color blanc, compliran les

Les fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques que hagin de ser vistes des d’un vehicle

característiques inicials indicades en la UNE 135363 per aquests materials.

en moviment tindran les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors indicats a les UNE
135362, UNE 135360 i UNE 135363, respectivament.

L’avaluació de les característiques dels materials retrorreflectants, independentment de la seva
naturalesa i nivell de retrorreflexió, s’haurà de realitzar sobre mostres, preses a l’atzar, per un

Sempre que la ilꞏluminació ambient dificulti la seva detecció o en llocs d’elevada perillositat i

laboratori acreditat conforme al RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de portar a

entorns complexes (interseccions, glorietes, etc.) s’haurà d’estudiar la idoneïtat d’utilitzar

terme

làmines retrorreflectants de nivell 3.

els assajos, de lots característics de producte abassegat en el lloc d’aplicació als

elements d’abalisament, o directament del proveïdor d’aquest material.
El color del cos de fites de vèrtex i balises cilíndriques podrà ser verd, vermell o groc.
La Direcció d’Obra podrà exigir una mostra de les marques d’identificació dels materials
Les toleràncies admeses en les dimensions seran les definides en les esmentades normes i

retrorreflectants a les que es fa referència en el present apartat.

especificacions

tècniques.

Els

elements

d’abalisament

retrorreflectants

(els

panells

Els elements de sustentació i ancoratges de panells direccionals compliran les característiques

direccionals, en la seva part posterior) identificaran de forma indeleble, al menys, el nom del

indicades a la UNE 135314. Quan presentin soldadura, aquesta es realitzarà segons

fabricant i la data de la seva fabricació (mes i dos últims dígits de l’any).

l’especificat a l’Article corresponent del PG-3. Per la seva part, les platines d’alumini, estaran

Les característiques que han de reunir els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i

fabricades segons l’indicat a la UNE 135321.

balises cilíndriques seran les especificades en les UNE 135365, UNE 135362, UNE 135360 i
UNE 135363 respectivament, d’acord amb el que s’indica a continuació.

Les hipòtesis de càlcul que s’han de considerar pel disseny de qualsevol element de
Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada:

sustentació i ancoratge seran les definides a la UNE 135311.

El

material utilitzat com a substrat complirà les característiques especificades a la UNE

Es podran utilitzar, prèvia aprovació expressa de la Direcció d’Obra, materials, tractaments o

135310.

aliatges diferents, sempre i quan estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del compliment

Zona no retroreflectant: Els colors utilitzats compliran les característiques indicades a la UNE

de les especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de

135331.
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Zona retroreflectant: S’aconseguirà mitjançant l’ús de làmines retrorreflectants, que compliran

Color (UNE 48073): Colors blanc i groc dins el polígon indicat a la UNE 135362. Factor de

amb totes les característiques indicades a la UNE 135330.

luminància (UNE 48073) pel color blanc ≥ 0,27, i pel color groc ≥ 0,16.
Coeficient de retrorreflexió: Igual o superior a l’indicat a la UNE 135362.

Fites d’aresta de PVC rígid (poli clorur de vinil):

Envelliment artificial accelerat (UNE 53104): Després de l’assaig el color, el factor de

Pal blanc:

luminància i el coeficient de retrorreflexió seguiran complint les exigències anteriors.

Contingut mínim de diòxid de titani (UNE 48178): 5 parts en massa per 100 de barreja.
Temperatura Vicat a 49 N (UNE 53118): ≥ 81ºC.

Fites de vèrtex en material polimèric:

2

Absorció d’aigua (UNE 53028): < 4 mg / cm .

Geometria: UNE 135360.

Allargament de trencament (UNE 53023): ≥ 80 %.

Color i factor de luminància:

Resistència al calor (UNE 53112): Variació dimensional < 5 %, sense bombolles, fissures,

Cós de la fita de vèrtex: Color verd dins el polígon indicat a la UNE 135360, així com els valors

cavitats, exfoliacions ni deformacions que superin aquest percentatge.

mínims pel factor de luminància.

Resistència al foc (UNE 53315): Categoria FH1.

Materials retrorreflectants (UNE 135330): Blanc de nivell 2 i verd de nivell 1, amb coordenades

Color (UNE 48073): Color blanc dins el polígon indicat a la UNE 135362. Factor de luminància

cromàtiques i factor de luminància segons l’esmentada Norma.

per al color blanc del pal (UNE 48073): ≥ 0,75.

Coeficient de retrorreflexió (UNE 135350): Igual o superior a l’indicat a la UNE 135360.

Envelliment artificial accelerat (UNE 53104), mantindrà les següents característiques:

Adherència al substrat del material retroreflectant (UNE 135360): Després de l’assaig el

Temperatura Vicat a 49 N (UNE 53118): ≥ 75 ºC.

material retroreflectant no presenta cap separació del substrat.

Allargament de trencament (UNE 53023): ≥ 25 %.

Temperatura Vicat a 9,81 N (UNE 53118): ≥ 55ºC.

Coordenades cromàtiques (UNE 48073): Dins el polígon indicat a la UNE 135362.

Resistència al fred (UNE 135330): Després de l’assaig, les provetes tipus A no presentaran

Factor de luminància (UNE 48073): ≥ 0,75.

fissures, escates, exfoliació ni bombolles. Les provetes tipus B, a més, no presentaran pèrdua

Franja negra:

d’adherència.

Geometria: UNE 135362.

Envelliment artificial accelerat (UNE 53104): Suportar assaig sense bombolles, esquerdes,

Color (UNE 48073): Color negre dins el polígon indicat a la UNE 135362. Factor de luminància

fissures, escates ni laminacions. Les coordenades cromàtiques de les provetes tipus A, així

per al color negre (UNE 48073): ≤ 0,03.

com el coeficient de retrorreflexió de les provetes tipus B, compliran la UNE 135360.

Resistència al calor i al fred (UNE 135330): Suportar assaig sense bombolles, esquerdes,

Absorció d’aigua (UNE 53028): < 4 mg / cm2.

fissures, escates ni laminacions.
Resistència a dissolvents (UNE 135362): Suportar assaig sense bombolles, esquerdes,

Balisa cilíndrica en material polimèric:

fissures, escates ni laminacions.

Geometria: UNE 135363.

Envelliment artificial accelerat (UNE 53104): Suportar assaig sense bombolles, esquerdes,

Color i factor de luminància:

fissures, escates ni laminacions.

Cós de la balisa: Les coordenades dels colors usats estaran dins el polígon indicat a la UNE

Adherència al pal blanc, després de cadascun dels tres assaigs anteriors: És bona si es trenca

135331, així com els valors del factor de luminància. Definició dels colors només per provetes

o deforma de manera apreciable en intentar desprendre la làmina negra del pal blanc.

tipus A.

Materials retrorreflectants:

Materials retrorreflectants: Làmines. Color blanc o vermell de nivell 2 com a mínim. Les

Geometria: UNE 135362.

coordenades cromàtiques estaran dins el polígon indicat a la UNE 135330, així com els valors

Quan els materials retrorreflectants siguin làmines formades per microesferes de vidre, tindran

del factor de luminància.

la composició definida pels elements de nivell 2 (UNE 135330). Es podran utilitzar altres

Materials retrorreflectants: Teles. Les coordenades cromàtiques estaran dins el polígon indicat

materials retroreflectatns de coeficient de retrorreflexió superior al dels classificats com nivell 2,

a la UNE 135363, així com els valors del factor de luminància.

sempre que compleixin les característiques recollides en aquest apartat.
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Coeficient de retrorreflexió (UNE 135350): Igual o superior a l’indicat a la UNE 135330 (en el

d’observació, i 5,0° d’angle d’entrada (sempre amb un angle de rotació E, 0°), en funció del

cas de làmines retrorreflectants de nivell 2), o l’indicat a la UNE 135363 (teles

material seleccionat d’acord amb el criteri que s’especifica a la Taula corresponent del PG-3.

retrorreflectants).
Adherència al substrat del material retroreflectant (UNE 135363): Després de l’assaig no es

Els teixits retrorreflectants de color blanc tindran al menys un coeficient de retrorreflexió mínim

possible desenganxar un total de 5 cm del material retroreflectant.

de dos-cents cinquanta (250) cd.lx-1.m-2, per a un angle d’observació (α) de dos dècimes de

Temperatura Vicat a 9,81 N (UNE-EN ISO 306): ≥ 65ºC.

grau (0,2°) i un angle d’entrada (β1) de cinc graus (5°).

Resistència al fred (UNE 135363): Després de l’assaig, les provetes tipus A no presentaran
fissures, escates, exfoliació, bombolles ni cap altre signe aparent de degradació. Les provetes

Durant el període de garantia, els ancoratges, caragolam i pals de sustentació de panells

tipus B, a més, no presentaran pèrdua d’adherència.

direccionals compliran, al menys, les especificacions corresponents al seu «aspecte i estat físic

Envelliment artificial accelerat (UNE 135363): Suportar assaig sense bombolles, esquerdes,

general» definits a la UNE 135352.

fissures, escates ni laminacions. Les coordenades cromàtiques i el factor de luminància
compliran la UNE 135330 (en el cas de làmines retrorreflectants de nivell 2), o l’indicat a la

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES

UNE 135363 (teles retrorreflectants). El coeficient de retrorreflexió serà igual o superior a

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la

l’indicat a la UNE 135330 (en el cas de làmines retrorreflectants de nivell 2), o l’indicat a la

relació completa de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la

UNE 135363 (teles retrorreflectants).

fabricació i dels propis elements d’abalisament retrorreflectants objecte del Projecte així como

Resistència al doblegat (UNE 135363): Després de l’assaig no presentarà esquerdes ni

la marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a aquella classe i qualitat.

trencaments, i la balisa completa haurà de recuperar la seva posició original amb una
desviació màxima sobre l’eix vertical de 20 mm.

Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de

Resistència a la fatiga (UNE 135363): Després de l’assaig, el cós de la balisa no presentarà ni

les especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del

trencaments, excepte a la zona de l’impacte, i la balisa completa haurà de recuperar la seva

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat

posició original amb una desviació màxima sobre l’eix vertical del 7 % de la seva alçada.

corresponent del PG-3. En ambdós casos es farà referència a les característiques tècniques
avaluades d’acord amb l’especificat en els apartats corresponents d’aquest Plec.

La garantia de qualitat dels elements d’abalisament retrorreflectants serà exigible en qualsevol
Abans de procedir a la instalꞏlació dels elements d’abalisament retrorreflectants es realitzarà

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

una inspecció de la superfície del paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles
5.ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

defectes existents. Quan sigui necessari, es portarà a terme una neteja de la superfície per a

El conjunt format per els panells direccionals i els seus corresponents elements de sustentació

eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir negativament en la

i ancoratge compliran amb l’indicat a la UNE 135311.

fixació dels mateixos.

S’agafaran com valors mínims del coeficient de retrorreflexió RA (cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2) per a la zona

Sobre paviments de formigó, en el cas específic de sistemes de fixació basats en adhesius,

retroreflectant equipada amb làmines retrorreflectants de nivell de retrorreflexió 2, al menys, les

abans de procedir a la instalꞏlació dels elements d’abalisament, s’hauran d’eliminar, de la seva

especificades a la Taula corresponent del PG-3.

zona de fixació, tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara es
trobessin sobre la seva superfície.

S’agafaran com a valors mínims del coeficient de retrorreflexió per a la zona retroreflectant RA
(cd ꞏ lx-1 ꞏ m-2), equipada amb làmines de nivell 3, dels elements d’abalisament, al menys el

La Direcció d’Obra fixarà les operacions de preparació de la superfície d’aplicació, ja siguin de

cinquanta per cent (50%) dels valors inicials mesurats per a 0,2°, 0,33°, 1,0°

reparació o d’assegurament de la fixació dels elements d’abalisament retrorreflectants.

d’angle
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La Direcció d’Obra fixarà el procediment d’instalꞏlació i el temps màxim d’obertura al trànsit

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran

autoritzat, així com qualsevol altra limitació a l’execució definida en el Projecte, en funció del

d’aplicació obligatòria en aquells elements d’abalisament retrorreflectants, si s’aporta el

tipus de via, per la ubicació dels elements d’abalisament, etc.

document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte,
d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3, sense perjudici de les facultats que

Per l’eliminació dels elements d’abalisament

retrorreflectants, o les seves

parts, queda

corresponen a la Direcció d’Obra.

expressament prohibit la utilització d’agents químics (decapants, etc.) així com els
procediments tèrmics. En qualsevol cas, el procediment d’eliminació a utilitzar haurà d’estar

A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instalꞏlació, per

autoritzat per la Direcció d’Obra.

els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques es comprovarà la
seva qualitat, segons s’especifica en aquest apartat, a partir d’una mostra representativa dels

7. CONTROL DE QUALITAT
El control de qualitat de les obres d’abalisament

elements d’abalisament abassegats.
inclourà la comprovació dels panells

direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques abassegades així com de la

La mostra, per que sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un

unitat acabada.

nombre determinat (S) d’elements d’abalisament retrorreflectants d’un mateix tipus
seleccionats aleatòriament d’acord amb el criteri descrit a la Taula corresponent del PG-3,

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en

deixant sota la custodia de la Direcció d’Obra, altres (S) balises a fi de poder realitzar assajos

el qual hauran de figurar, al menys, els següents conceptes:

de contrast si fos necessari. Una vegada confirmada la seva idoneïtat, tots els panells

Data d’instalꞏlació.

direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques agafats com a mostra seran

Localització de l’obra i estat de la superfície.

tornats al Contractista.

Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instalꞏlats per tipus (panells direccionals,
fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques).

Cas de resultar (S) un nombre decimal, aquest s’aproximarà sempre al nombre sencer

Ubicació dels elements d’abalisament retrorreflectants.

immediat superior.

Observacions e incidències que, a judici de la Direcció d’Obra, poguessin

influir en les
Es rebutjaran tots els elements d’abalisament retrorreflectants d’un mateix tipus abassegats en

característiques i/o durabilitat dels elements d’abalisament retrorreflectants instalꞏlats.

que les seves mostres representatives, una vegada efectuats els corresponents assajos de
Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que

forma no destructiva, d’acord amb la metodologia d’avaluació descrita a l’apartat corresponent

contingui entre d’altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data

d’aquest Plec, no compleixin els requisits exigits de:

de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del

Aspecte.

vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial,

Identificació del fabricant dels elements d’abalisament i dels materials retrorreflectants.

certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document

Comprovació de les dimensions.

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell

Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials.

o distintiu de qualitat de cada

subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.
Els abassegaments que hagin estat realitzats que no compleixin alguna de les condicions
Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, a fi de verificar que es

anteriors seran rebutjats, i es podran presentar a una nova inspecció, exclusivament, quan el

corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons

seu subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han tornat a ser

s’especifica en l’apartat corresponent d’aquest Plec.

examinades i assajades i s’han eliminat totes les defectuoses o s’han corregit els seus
defectes.
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Les noves unitats per la seva part seran sotmeses als assajos de control que s’especifiquen en

admeses a la norma corresponent o no presenten clarament llegibles les marques

el present apartat. La Direcció d’Obra, a més a més de disposar de la informació dels assajos

d’identificació exigides.

anteriors, podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements
d’abalisament retroreflectant, que es trobin abassegats.

Més del deu per cent (10%) dels elements d’abalisament, d’un mateix tipus, seleccionats com
a mostres no compleixen les condicions de color o de retrorreflexió, exigides a l’apartat

Finalitzades les obres d’instalꞏlació, i abans de que es compleixi el període de garantia, es

corresponent d’aquest Plec, o les corresponents a “característiques generals” o a “aspecte i

portaran a terme controls periòdics dels elements d’abalisament amb la fi de determinar les

estat físic general” especificades a la UNE 135352.

seves característiques essencials i comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions
mínimes.

8. GARANTIA
La garantia mínima de les fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques retrorreflectants

Els elements d’abalisament d’un mateix tipus que hagin estat rebutjats seran executats de nou

que no hagin estat objecte d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit,

pel Contractista, al seu càrrec. Per la seva part, les noves unitats abans de la seva instalꞏlació,

fabricats i instalꞏlats amb caràcter permanent segons les especificacions del Projecte, així com

seran sotmeses als assajos d’identificació i verificació de la qualitat esmentats a l’apartat

conservats regularment d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de tres (3)

corresponent d’aquest Plec.

anys comptabilitzats des de la data de la seva fabricació i de dos (2) anys i sis (6) mesos des
de la data de la seva instalꞏlació i en el cas dels panells direccionals aquesta garantia serà de

A més a més, s’hauran de reposar immediatament tots els elements d’abalisament

cinc (5) anys des de la data de la seva fabricació i de quatre (4) anys i sis (6) mesos des de la

retrorreflectants en que els seus elements d’ancoratge, en cas d’arrencament, trencament o

data de la seva

deformació dels mateixos provocat pel transit, posin en perill la seguretat de la circulació vial.

períodes de garantia.

La Direcció d’Obra podrà comprovar, tantes vegades com ho consideri oportú

durant el

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instalꞏlació d’elements d’abalisament retrorreflectants amb

període de garantia de les obres, que els elements d’abalisament retrorreflectants instalꞏlats

períodes de temps entre la seva fabricació i instalꞏlació inferiors a sis (6) mesos, quan les

compleixin les especificacions que figuren en aquest Plec.

condicions d’emmagatzematge i conservació no hagin estat adequades. En qualsevol cas no

instalꞏlació, excepte que el Contracte d’execució especifiqui uns altres

d’abalisament

s’instalꞏlaran panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques

retrorreflectants d’un mateix tipus que no hagin sofert arrencament, trencament o deformació

retrorreflectants en els que el temps transcorregut, comprés entre fabricació i la seva

per l’acció del trànsit, un nombre representatiu (S) de panells direccionals, fites d’aresta, fites

instalꞏlació, superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d’emmagatzematge.

La

Direcció

d’Obra,

seleccionarà

aleatòriament,

entre

els

elements

de vèrtex i balises cilíndriques segons el criteri establert a la Taula corresponent del PG-3.
El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions
En cadascun dels elements d’abalisament seleccionats com a mostra (S) es duran a terme, de

necessàries per a l’adequada conservació dels elements d’abalisament

forma no destructiva, els assaigs especificats a l’apartat corresponent d’aquest Plec. A més, es

instalꞏlats.

retrorreflectants

realitzaran els controls corresponents a “característiques generals” i “aspecte i estat físic
9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

general” recollits a la UNE 135352.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
Es rebutjaran tots els elements d’abalisament retroreflectant instalꞏlats que siguin del mateix
tipus dels seleccionats com a mostres si, un cop efectuat el corresponent control de qualitat, es

Abans d’iniciar-se la instalꞏlació dels elements d’abalisament retrorreflectants, el Contractista

dona al menys un dels següents supòsits:

sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per protecció del

Més del vint per cent (20%) dels elements d’abalisament, d’un mateix tipus, seleccionats com a

trànsit, personal, materials i maquinària durant el període d’execució de les mateixes, així com

mostres tenen dimensions (sobre la superfície de la instalꞏlació) fora de les toleràncies
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de les unitats que acaben de ser fixades a la superfície del paviment, durant el període de

un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència

temps necessari abans d’obrir la zona que acaba de ser abalisada al trànsit.

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U011 Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un

La Direcció d’Obra fixarà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant l’execució

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència

de les obres, d’acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent.

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
GD – DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD5 – DRENATGES

GD57U115 Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària,

GD53 – RESTITUCIÓ CUNETES

amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

GD53U010 Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i

GD57U515 Cuneta profunda triangular, de 2,0 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb

manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a

un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència

l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

l'abocador.

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U516 Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb
un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència

Definició

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

plànols.

GD57U616 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència

Execució de les obres

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una

GD57U619 Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada

neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades

i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15

als plànols.

N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

GD57 – CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ

resultants
GD57U620 Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m d'amplada

GD56U021 Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de fondària,

i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15

sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i

N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de

transport a l'abocador dels materials resultants

terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

GD57Ç510 Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un

resultants

revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència

GD57U621 Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m

característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,

d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de

refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs

GD57U001 Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb

excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
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El terreny existent a les vores de la cuneta formigonada es perfilarà de manera que concordi

dels materials resultants

amb la coronació del formigó, eliminant prèviament totes les restes de materials que no
corresponguin a la secció de la cuneta.

1. DEFINICIÓ
Cuneta de formigó prefabricada és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la
plataforma, a fi de rebre i canalitzar les aigües de pluja, que es revesteix amb peces

4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

prefabricades, les quals es fonamenten sobre un llit d’assentament prèviament preparat.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

La forma, dimensions, tipus de material i la resta de característiques, s’ajustaran a allò que

L’alineació en planta i alçat dels trams s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions

figuri als Plànols.

absolutes superiors a deu (10) milꞏlímetres en planta i a cinc (5) milꞏlímetres en alçat, en
cunetes trepitjables, ni a trenta (30) milꞏlímetres en planta i a quinze (15) milꞏlímetres en alçat,
en la resta. No s’acceptaran desalineacions relatives en planta entre dues seccions situades a

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

tres (3) metres, superiors a deu (10) milꞏlímetres en cunetes trepitjables i a quinze (15)
milꞏlímetres a la resta.

2. MATERIALS
Les dimensions de les peces prefabricades per a cunetes compliran les condicions següents:

Un cop colꞏlocades les peces prefabricades sobre el llit d’assentament es tindrà cura de la
La longitud mínima serà d'un metre (1 m).

terminació de la rasant de la cuneta, no permetent-se irregularitats majors de quinze

Les toleràncies seran:

milꞏlímetres (15 mm), mesurades amb regla de tres metres (3 m) estàtica, segons NLT-334, ni
cap tram en el que es produeixin retencions d’aigua o entollades.
Dimensió

Tolerància (mm)

Gruix

±2

5. CONTROL DE QUALITAT

Amplada

±5

Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions

Longitud

±5

tècniques obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu
de qualitat homologat, segons allò indicat a l’apartat corresponent del PG-3., els criteris
descrits a continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d’aplicació

La resistència característica a compressió a considerar pel formigó en cap cas serà inferior a

obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

vint megapascals (20 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d).

Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació

La textura superficial i el color seran uniformes per a totes les peces.

general d'aspecte i dimensions.
3. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Es verificarà que les juntes s’executen amb els materials i de la forma establerta als Plànols.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Per al control de recepció de la unitat acabada es considerarà com a lot, que s’acceptarà o

Aquelles peces que durant el transport, càrrega, descàrrega o emmagatzematge hagin patit

rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents a les cunetes de formigó

deterioraments o presentin defectes, a criteri de la Direcció d’Obra, seran rebutjades.

prefabricades:
Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de cuneta.

Les juntes entre peces s'executaran segons figuri als Plànols.

La fracció construïda diàriament.
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GD5A - TUBS DE PVC RANURAT

Un cop executades les juntes, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les
alineacions en planta i en alçat, tant absolutes com relatives, compleixin les especificacions de

GD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat

la unitat acabada establerts a l’apartat corresponent d‘aquest Plec.

parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs colꞏlocació
GD5AU116 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó

parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de

d’aigua de 50 litres o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament.

10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris es realitzarà l’assaig amb regla de tres

GD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat

metres (3 m) especificat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport
Per a la resta del lot, es comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte

a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant,

uniforme.

segons plànols
GD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat

6. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a

Les diferències en planta i alçat entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els

abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant,

Plànols no excediran de la tolerància especificada a l’apartat corresponent d’aquest Plec, ni

segons plànols

existiran zones que retinguin aigua.
Definició.
Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament
Els tubs drens ranurats de PVC seran forts, duradors i lliures de esquerdes, defectes i

pel Contractista, al seu càrrec, no permetent el reblert amb morter de ciment.

deformacions. La seva capacitat d’absorció serà superior a cinquanta litres per minut i
Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és

decímetre quadrat de superfície filtrant (50 l/dm2min) sota una càrrega hidrostàtica d’un

inferior a les limitacions establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies,

quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2).

especialment en quan a la possibilitat de retencions d’aigua, s’acceptarà el lot. En cas que
algun dels punts superi les limitacions establertes, es dividirà el lot en cinc parts iguals i es

La Direcció d’Obra podrà exigir les proves de resistència que confirmin el compliment de les

repetirà l’assaig per a cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti alguna mesura que

condicions especificades.

superi les limitacions establertes es demolirà el sublot i s’executarà novament pel Contractista,
Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes, sense que puguin presentar

al seu càrrec.

curvatures superiors a la que donaria una fletxa màxima d’un centímetre sobre una longitud
d’un metre (1cm/m).
Presentaran una superfície interior raonablement llisa, no admetent la presència d’altres
defectes que els de caràcter accidental o local, que no suposin pèrdues de resistència ni de
capacitat de desguàs.
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Característiques.

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les
sobrecàrregues de trànsit.

Resistència a la tracció

500-600 kg/cm2

Allargament a la ruptura

3-5%

La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà

Resistència al xoc

>150 cm.kg/cm2

d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals com en el tancament del geotèxtil sobre la

Resistència

>10 cm.kg/cm2

grava filtrant.

Duresa (mètode de la bola VDE 03 02

>1.000 kg/cm2

Coeficient de dilatació lineal

GD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ

7*10/ºC

GD5AU229

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de fàbrica o

Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de
secció i obertura longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila,
marga o altres matèries estranyes. La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les

Comprenen totes les operacions d'excavació subministrament, replanteig i estesa de tubs,

especificacions de l'article 421.2 del PG-3.

aanivellació, armadura, encofrat formigonat i rejuntat.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

Les armadures han de ser d'acer B500S en rodons corrugats, que compliran les condicions
imposades en l'article G4B d'aquest PPTP El formigó serà del tipus HA-25, serà de

- L'excavació de la rasa necessària per a colꞏlocar la canonada.

consistència plàstica, amb àrid de grandària màxima vint milꞏlímetres (25 mm.), Per compactar

- El formigó, posada en obra i aanivellació de la solera d'assentament del dren.

per vibració, i complirà les condicions imposades en l'article G45 d'aquest PPTP

- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant.
- La colꞏlocació del dren.

L'obra acabada presentarà una bona anivellament de la ranura: els llavis d'aquesta no diferiran

- El subministrament i colꞏlocació del material filtrant.

en més de cinc milꞏlímetres ( 5 mm.) De cota, de les deduïdes en els Plànols, i, comprovats

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

amb regla de tres metres (3 m. ) de longitud, no s'apartaran d'aquesta en més de tres

execució d'aquesta unitat d'obra.

milꞏlímetres ( 3 mm.). El pendent longitudinal de la generatriu inferior no diferirà de la nominal
en més del vint per cent d'aquesta (80% -120%), sense que apareguin trams horitzontals ni en

Execució de les obres.

contrapendent.

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò

El rejuntat dels tubs es realitzarà amb morter i no s'han de produir ressalts de més de 5 mm.

que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director.

Un cop finalitzades les tasques anteriors, es procedirà a la neteja del caz, garantint
especialment l'ample lliure previst per a la ranura, així com el fons del colꞏlector.

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de
Un cop acabat el caz, se sotmetrà a una prova de càrrega per comprovar que és capaç de

formigó tipus HM-15.

resistir el pas d'una roda de camió amb una càrrega igual a 10 t.
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per
La canalització tipus CA1 està constituïda per una vorada de coronació de terraplè executat 'in

sobre de la generatriu superior del tub.

situ' amb formigó HM-20 mitjançant dispositius lliscants i que constituirà una línia en la
coronació del terraplè. Es comprovarà que l'alineació en vertical de la vorada respecte a la
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viona de la barrera flexible compleix amb l'estipulat en els plànols de detall corresponents,

colꞏlocat i acabat, segons plànols

procedint en cas de no respectar la reculada mínim estipulat de la vorada respecte a la barrera

GDK2U940 Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

a la seva demolició a càrrec del contractista.

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.

Complirà l'especificat en aquest plec per als formigons tipus HM-20.

GDK2U941 Broc tipus 21 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

Les dimensions i la secció transversal de les vorades seran les assenyalades en els plànols, la

segons plànols.

seva directriu s'ajustarà a la curvatura de la via que delimiten i s'executaran juntes de manera

GDK2U942 Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

que resulti una longitud de trams d'un metre (1 m).

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.

GD5G - BAIXANTS PREFABRICADES

GDK2U943 Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

GD5G1001 Connexió de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talús

segons plànols.

GD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de

GDK2U944 Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència

segons plànols.

característica a la compressió, segons plànols

GDK2U945 Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

GD5GU039 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i

segons plànols.

base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

GDK2U946 Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

característica a la compressió, segons plànols

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

GD5GV001 Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge

segons plànols.

transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació,

GDK2U947 Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

encofrat i connexions amb desguassos i amb l'obra de drenatge, segons

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

plànols

segons plànols.

GD5GU039 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de

GDK2U948 Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència

segons plànols.
GDK2U950 Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

característica a la compressió, segons plànols.

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

GD7ZV040 Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó

segons plànols.

de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

GDK2U951 Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons

segons plànols.
GDK2U952 Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

plànols

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

GDD50060 Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó

segons plànols.

ha-30, formigó hm-15 de anivellació, emmacat de pedra i replè, totalment
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GDK2U953 Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

segons plànols.

segons plànols.

GDK2U967 Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

GDK2U954 Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

segons plànols.

segons plànols.

GDK2U968 Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

GDK2U955 Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

segons plànols.

segons plànols.

GDK2U969 Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

GDK2U956 Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

segons plànols.

segons plànols.

GD7ZV060 Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó

GDK2U957 Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

segons plànols.

encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons

GDK2U958 Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

plànols

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.
GDK2U959 Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

Les baixants prefabricades estaran fetes per peces fabricades en taller amb formigó HA-30 de

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

tres-cents quiloponds per centímetres quadrat (300 kgf/cm2) de resistència característica,

segons plànols.

consistència seca, i preparat amb ciment UNE-I-35, i àrids de trituració de tamany màxim sis
milꞏlímetres (6 mm), armades amb malla electrosoldada 10*10φ3.0-φ3.0, conforme amb la

GDK2U960 Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

norma UNE 36 - 092.

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.
GDK2U961 Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

Un cop replantejada en el talús la posició de la baixant, es realitzarà una petita rasa de

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

seixanta centímetres d’ample per tretze de profunditat en la superfície ja refinada d’aquell i

segons plànols.

encara no recoberta de terra vegetal, de manera que es tingui un recolzament unit i compacte.

GDK2U962 Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

Es començarà per construir la peça de connexió a la cuneta o embornal, i en el seu formigó

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

s’encastarà el broc estret de la primera peça, tenint cura de la continuïtat entre les dues

segons plànols.

superfícies. Les altres peces s’aniran situant de sota cap a dalt sobre llit acabat d’estendre de
morter M-450, fins arribar a la posició de la connexió amb les vorades, tenint cura de reomplir

GDK2U964 Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

amb el mateix morter les unions entre les peces i els laterals del fregament.

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.

Tots els formigons i morters utilitzats, tant en taller com in situ, compliran les condicions que se

GDK2U965 Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

l’imposen en els capítols corresponents d’aquest Plec.

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,
segons plànols.
GDK2U966 Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
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Les connexions de baixants amb cunetes o vorades es construiran amb formigó HM-20

Es subministraran amb les dimensions prescrites. Cap generatriu s’apartarà en més del cinc

(complirà l'article 4.9 d'aquest Plec) segons les dimensions especificades als plànols. Totes

per mil (0,5%) de la seva longitud útil.

les superfícies vistes de soleres o murets no encofrades s'acabaran per fratassat sense
rugositats majors de 3 mm., sense fissures ni segregacions. Les unitats comprenen totes les

No contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, impermeabilitat o durabilitat.

operacions de subministrament de materials, encofrats, abocament, vibrat i curat del formigó,

Petits porus a les superfícies interna i externa, i als seus extrems, o l’existència de fissures

emmacats posteriors, fratassats... per tal de donar per acabada tota la connexió segons consta

superficials fines en forma de teranyines irregulars, no influeixen en la qualitat ni durabilitat,

als Plànols de Projecte.

mentre, dessecats a l’aire i en posició vertical, emetin un so clar al colpejar-los amb un
martellet.

GD7.- CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS
GD75.- CLAVEGUERES AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT

El lot d’assaig estarà constituït per tres (3) tubs de dimensions anàlogues, i els assaigs de
dimensions, absorció i càrrega de ruptura es realitzaran d’acord amb la Norma DIN 4.032.

GD75U010

GD75U020

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15

Seran considerats impermeables si als quinze (15)

n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

atmosferes, l’absorció d’aigua a la paret del tub no excedeix del valor indicat en la taula,

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,

encara que apareguessin taques d’humitat o gotes aïllades a la superfície.

minuts d’aplicar una pressió de 0,5

inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15
GD75U040

GD75U050

N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

En aquest assaig es prendrà com a valor representatiu el promig dels mesurats, no podent

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,

apartar-se més del trenta per cent (30%) d’aquest , el valor obtingut en qualsevol dels tubs del

inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15

lot d’assaig. A l’assaig de ruptura s’aplicaran les càrregues que es senyalen a la taula. Si no se

N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

complís la condició de dispersió a l’assaig d’absorció, o es produís la ruptura d’algun dels tub,

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,

es repetiran els assaigs sobre mostres amb doble número de tubs, admetent-se o rebutjant-se

inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15

el seu ús segons els resultats compleixin o no allò especificat.

N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Tubs de formigó revestits amb 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.
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la
secció principal del tub.
Els tubs a utilitzar seran de secció circular, i la seva qualitat estarà avalada pels resultats dels
assaigs que els siguin d’aplicació, realitzats en Laboratori Homologat. Seran uniformes, i no
tindran

irregularitats a les seves superfícies. Les arestes dels extrems seran nítides,

arrodonides amb un radi de 5 mm. Les superfícies frontals seran normals a l’eix del tub.
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GD78.- CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB

A la taula següent es senyalen les característiques exigibles segons diàmetres.


Absorció

UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA

Tolerància

Gruix

Tolerància

Càrrega

longitud

mínim

diàmetre

( mm )

-

( mm )

( mm )

( cm3/m )

( Kg/m )

100

1%

22

2

100

2.400

segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament,

125

1%

23

2

105

2.500

encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de

150

1%

24

2

110

2.600

200

1%

26

3

120

2.700

300

1%

36

4

160

3.000

400

1%

42

4

210

3.200

500

1%

50

5

270

3.500

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX.

600

1%

58

6

300

3.800

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels

800

1%

74

7

380

4.300

límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la

1.000

1%

90

8

440

4.900

paret.

1.500

1%

130

9

650

5.000

ruptura
GD78U200

Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III

resistència característica a la compressió, segons plànols.
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió
encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El formigó de la solera i el revestiment complirà les condicions que es senyalen en aquest Plec
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que

per aquest tipus de material.

indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.
Execució:
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre

Sobre el fons de la rasa excavada, s’estendrà una solera de formigó de fck15N/mm2 perfilada

que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.

amb la pendent longitudinal corresponent.

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de

Els tubs es colꞏlocaran sobre la solera en sentit ascendent, amb les pendents i alineacions

la normativa vigent.

deduïdes de la calçada actual, utilitzant medis adequats per evitar qualsevol deterioració. Els

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils.

junts i unions de les canonades s’executaran d’acord amb les recomanacions del fabricant i les

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de

instruccions de la Direcció d’Obra.

permeabilitat.
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M.

El revestiment es farà amb formigó i tindrà les dimensions i resistència característica
especificada als Plànols, assegurant la immobilitat dels tubs durant aquesta operació

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
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Classe de tub i designació



Data de fabricació



Nom o marca del fabricant



Identificació de la planta de producció
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En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part

no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

superior.

totalment acabat, segons plànols
GD7ZVD12 Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M):

formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m)
1

>= 6 x DN (mm)

2

>= 7,5 x DN (mm)

3

>= 10 x DN (mm)

4

>= 15 x DN (mm)

5

>= 17,5 x DN (mm)

compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb
morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols
GD7ZVD13 Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´, inclòs
formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la



Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53



Contingut de ciment: >= 280 kg/m3



Toleràncies:

compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb
morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal

GDD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de

Llargària: ± 13 mm

formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, anell

Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm):

d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i

- DN < 2200 mm: ± 16 mm

graons, segons plànols

- DN >= 2200 mm: ± 19 mm

GDD1V101 Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera

Rectitud (alineació): ± 10 mm/m

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la

GD7Z – ELEMENTS AUXILIARS PER COLꞏLECTORS

compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de
polipropilè amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàlꞏlica amb perfils IPN80

GD7ZVD02 Desgüàs tipus D3, de colꞏlector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs

i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no

formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,

encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a

totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols

l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

GDD1V102 Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15

GD7ZVD04 Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus,

N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de

inclòs formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat

encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a

amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilè amb ànima

l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

d'acer,

GD7ZVD06 Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2

bastiment

i

reixa

metàlꞏlica

amb

perfils

IPN80

i

UPN80,

entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat,

de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat

de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat

i rebliment de terres, segons plànols

amb barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny
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Tots els elements, independentment de que es defineixin en els plànols com prefabricats
industrials, o com construïts “in situ”, podran realitzar-se d’una o d’un altres forma sempre que

S'executarà seguint les indicacions de la Direcció d'Obra, i els detalls presents en els plànols

mantinguin les característiques funcionals i estructurals.

del Projecte Constructiu.
GDK2 – BROCS

El formigó utilitzat serà en tots els casos HM-20, de 200 kg/cm2 (dos-cents kiloponds per
centímetre quadrat) de resistència característica, i, a més, pels elements “in situ”, de

GDK2U966 Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

consistència plàstica per compactar per vibració. Els és d’aplicació tot el que s’indica en aquest

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

mateix Plec sobre el formigó HM-20.

segons plànols.
Les peces prefabricades que hagin d’integrar un conjunt inamovible s'agafaran entre si

GDK2U967 Broc tipus 21 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

mitjançant morters de ciment M-450, que compliran les condicions de l'article 611 del PG-3 en

formigó HA-25, formigó HM-15 de anivellació, totalment colꞏlocat i acabat,

els seus apartats 611.1, 2, 3, 4 i 5.

segons plànols.
1. DEFINICIÓ

Si s’opta per la construcció “in situ” , els encofrats interiors compliran les condicions fixades en

El broc és un recipient prismàtic per a la recollida d'aigua de les canonades de drenatge

l'article 4.7 d’aquest P.P.T.P. per els encofrats de paraments vistos, i els exteriors, les que allà

transversal i posterior entrega a llera pública.

s'assenyalen per els encofrats de paraments no vistos, si bé el Contractista podrà igualment
2. FORMA I DIMENSIONS

formigonar fins els límits de l’excavació.

La forma i dimensions dels brocs seran els definits als Plànols.
Les tapes de formigó tindran les dimensions i composició indicades en els Plànols. Els perfils
del marc i la malla d’armadura seran d’acer A-410 B i AE-50 T, respectivament, i la nansa i els
topes, d’acer AE-215 L. Les dimensions en planta no variaran en més de quinze milꞏlímetres (-

3. MATERIALS

15 mm) per defecte en qualsevol dels dos sentits, ni el gruix ni més de cinc milꞏlímetres (± 5

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

mm) per excés o defecte. Els angles del marc estaran compresos entre vuitanta-cinc i noranta-

El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades, a criteri

cinc graus sexagesimals (85º~95º).

de la Direcció d’Obra, aquelles peces que presentin defectes.
Les tapes i reixes, si s’escau, compliran l’especificat a l’Article “Tapes i reixes” del PG-3.

Dins d'aquest concepte s'inclouen també els filtres de desguàs que constitueixen les entrades i
4. EXECUCIÓ DE LES OBRES

sortides dels colꞏlectors.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
Els filtres comprenen també els treballs d'excavació i adequació de l'entorn del filtre, així com,

Es tindrà especial cura amb el segellat de les juntes entre els tubs i les parets dels pous i

l'execució d'un emmacat de pedra amb gruix de 15 cm sobre solera de formigó HM-15 de 10

pericons.

cm de gruix.
5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA
Les superfícies vistes de les soleres, aletes o murets no encofrades s'acabaran fratasant

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

sense rugositats majors de 3 mm, sense fissures ni segregacions.

Les toleràncies en les dimensions del cos dels brocs no seran superiors a deu milꞏlímetres (10
mm) respecte d’allò que s'especifiqui als Plànols.
Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu milꞏlímetres (10 mm).

Els filtres de desguàs es construiran d'acord amb les mesures i materials indicats en els
plànols i compliran l'especificat en aquest Plec per a cada un d'ells.
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Les unions entre els pous o pericons amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser

Les superfícies vistes de les soleres, aletes o murets no encofrades s'acabaran fratasant

tals que es garanteixi l’estanquitat del conjunt.

sense rugositats majors de 3 mm, sense fissures ni segregacions.

1.

Els filtres de desguàs es construiran d'acord amb les mesures i materials indicats en els

LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

L’execució de pericons i pous de registre compliran, en allò referent a les condicions

plànols i compliran l'especificat en aquest Plec per a cada un d'ells.

ambientals (en particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610,
GD9 - CONNEXIONS

“Formigons”, d’aquest Plec.
7. CONTROL DE QUALITAT

Es construiran mitjançant HM-20 (que complirà les prescripcions de l'article G45 del present

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

Plec) segons les dimensions i tipus especificades en els plànols. Totes les superfícies vistes de

Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions

soleres o murets no encofrades s'acabessin fratasant sense rugositats majors de 3 mm.,

tècniques obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu

Sense fissures ni segregacions. Les unitats comprenen totes les operacions de

de qualitat homologat, segons allò indicat a l’apartat corresponent, els criteris descrits a

subministrament de materials, encofrats, abocament, vibrat i curat del formigó, emmacats

continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d’aplicació

posteriors i remolinats per poder donar per acabada tota la connexió segons s'especifica en els

obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

Plànols del Projecte.

Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació
GDG.- CANALITZACIONS DE SERVEIS

general d'aspecte i dimensions.
Per al control de recepció de la unitat acabada es considerarà com a lot, que s’acceptarà o

GDG3U004 Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de

rebutjarà en bloc, el corresponent a cada a o pou.

diàmetre, incloent senyalització elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i

Es comprovaran les dimensions, gruixos i cotes dels pericons o pous.
En cas que es consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,

compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a

aquesta es

l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de

realitzarà segons la UNE-EN 1917.

l'abocador
GDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de

8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG
Els brocs que no compleixin les condicions esmentades als apartats corresponents d’aquest

110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de

Plec, seran demolits i executats novament pel Contractista, al seu càrrec, quedant

resistència característica a la compressió, rebliment amb material

explícitament prohibides les reparacions puntuals excepte indicació expressa i per escrit de la

seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs

Direcció d’Obra.

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG4N001 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de

Dins d'aquest concepte s'inclouen els filtres de desguàs que constitueixen les entrades i

terraplè d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i

sortides dels colꞏlectors.

colꞏlocació de 12 tubs PEAD de ø 40 mm, subministrament, colꞏlocació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i colꞏlocació

Els filtres comprenen també els treballs d'excavació i adequació de l'entorn del filtre, així com,

de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i

l'execució d'un emmacat de pedra amb gruix de 15 cm sobre solera de formigó HM-15 de 10

transport a l'abocador dels materials sobrants, i sobrecostos per baix

cm de gruix.

rendiment, segons plànols.
GDG4N005 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra
nova amb safata de canaleta d'acer galvanitzat en calent. inclou
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subministrament i colꞏlocació i ancoratge de canaleta, subministrament i

Les canalitzacions subterrànies de distribució seran formades per tres, quatre o sis tubs de 80

colꞏlocació de 16 tubs PEAD de ø 40 mm, part proporcional de creuament

mm de diàmetre de PVC corrugat, sempre amb un, com a mínim, de reserva, els quals aniran

d’estreps i piles, reposició de la senyalització existent, senyalització

installats en el fons de la rasa, realitzant l’entrada i sortida a cada bàcul o columna en el

provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

centre del dau de formigó que forma la fonamentació d’aquests.

Les unitats d’obra contingudes en aquest capítol, comprenen: el replanteig de l’eix de la traça

Sotmesos a proves específiques en UNE 53.111 satisfaran les següents característiques:

de les canalitzacions; l’excavació de les rases en qualsevol tipus de terreny (sol, roca o de

*Estanqueïtat: a una pressió de 6 Kg/cm2 durant 4 minuts no sortirà aigua.

consistència intermèdia); la neteja i refí del fons de l’excavació; el subministrament,

*Resistència tracció: deurà trencar a una càrrega unitària igual o superior de 450 Kg/cm2 i el

abocament, compactació i curat d’un primera part del formigó de resistència característica 15

seu allargament serà igual o superior al 80 %.

2

N/mm per a constituir una solera de deu centímetres de gruix (10 cm); el subministrament,

*Resistència al xoc: després de 90 impactes s’admetran les partides amb 10 o menys rotures.

estesa, tancament de junts i collocació de separadors per deixar els tubs de PVC en les

*Tensió interna: la variació en longitud no serà superior al ±5%.

posicions indicades en els plànols; subministrament, abocament, compactació i curat de la
resta de formigó de resistència característica 15 N/mm2 de recobriment; i el subministrament, i

Sotmès el tub a l’aplastament transversal especificat en UNE 7199 a la temperatura de 20 ºC i

compactació de materials de les mateixes propietats que els existents en les parets de la rasa,

a una velocitat de posada en càrrega de 100 mm. la càrrega corresponent a una deformació

fins arribar a la densitat que li correspongui segons la seva posició relativa dins de l’explanació

del 50% en el diàmetre no serà inferior a 90 Kg.

o del ferm; la neteja, càrrega i evacuació de tots els productes sobrants.
L’estesa dels tubs s’efectuarà amb cura assegurant que en la unió un tub penetri en l’altre al
Les dimensions transversals de les rases, i la posició dels seus eixos no diferiran de les

menys 80 cm.

nominals en més de cinc centímetres (±5cm) per excés o per defecte. La situació en planta de
l’eix de la rasa no presentarà serpenteigos respecte de la teòrica, que l’apartin d’aquesta més

GDK.- PERICONS PER A INSTALꞏLACIONS

de cinc centímetres (5 cm) cap a les vies (autopista o ramals) ni de deu centímetres (10 cm)

GDK2 –PERICONS DE REGISTRE

cap a l’exterior.
GDK2PI01

Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de

Les terres per al replè de la rasa no portaran pedres amb dimensions superiors a cent

fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de

millímetres (100 mm.), i no més d'un quinze per cent (15%) en pes presentarà alguna

formigó

dimensió superior a cinquanta millímetres (50 mm.), podent-se utilitzar les terres de

d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer,

l’excavació prèvia separació de les pedres. Es compactaran fins arribar o superar el 90% del

marc i tapes; segons plànols.

ha-25,

inclòs

excavació,

transport

a

l'abocador,

cànon

GDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb

Proctor Normal.

parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20,
Els maons foradats podran ésser defectuosos, però la separació entre peces contigües haurà

inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment

de ser inferior a dos centímetres (2 cm.). La superfície residual en planta no serà inferior al

de l'abocador
GDK2U079 Pericó per a registre i manteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i

90% de la teòrica.

altura des de 1,75 m, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de
El formigó de resistència característica 15 N/mm2 complirà les condicions assenyalades per a

gruix de formigó HA-25, amb segellat amb màstic bituminós, inclòs

ell en el capítol 4.9 d’aquest mateix Plec.

excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
GDK2U099 Pericó per a caz i colꞏlector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm
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de gruix de formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació, armadures d'acer

L’execució de pericons de registre compliran, en allò referent a les condicions ambientals (en

B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon

particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest

d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols.

Plec.
7. CONTROL DE QUALITAT

1. DEFINICIÓ

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

El pericó és un recipient prismàtic per facilitar l’estesa dels cables elèctrics o de

Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions

comunicacions.

tècniques obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu

Les dimensions dels pericons estan descrites en els plànols.

de qualitat homologat, segons allò indicat a l’apartat corresponent, els criteris descrits a

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3.

continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d’aplicació
obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

2. FORMA I DIMENSIONS

Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

general d'aspecte i dimensions.

La forma i dimensions dels pericons i dels pous de registre, seran els definits als Plànols.

Per al control de recepció de la unitat acabada es considerarà com a lot, que s’acceptarà o

Les tapes o reixes s’ajustaran al cos de l’obra, es dissenyaran d’acord amb l’Article “Tapes i

rebutjarà en bloc, el corresponent a cada a o pou.

reixes” del PG-3, i es prendran precaucions per evitar el seu robatori o desplaçament.

Es comprovaran les dimensions, gruixos i cotes dels pericons o pous.
En cas que es consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,

aquesta es

3. MATERIALS

realitzarà segons la UNE-EN 1917.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades, a criteri

Els pericons que no compleixin les condicions esmentades als apartats corresponents d’aquest

de la Direcció d’Obra, aquelles peces que presentin defectes.

Plec, seran demolits i executats novament pel Contractista, al seu càrrec, quedant

Les tapes i reixes, si s’escau, compliran l’especificat a l’Article “Tapes i reixes” del PG-3.

explícitament prohibides les reparacions puntuals excepte indicació expressa i per escrit de la
Direcció d’Obra.

4. EXECUCIÓ DE LES OBRES
GDKZ – ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.
Es tindrà especial cura amb el segellat de les juntes entre els tubs i les parets dels pericons.

1. DEFINICIÓ
5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

Es defineixen com tapes de fosa els elements mòbils del dispositiu de cobriment o de

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.

tancament que cobreix l'obertura d'un pou de visita o d'un embornal construïts amb aliatge de

Les toleràncies en les dimensions del cos dels pericons i pous de registre no seran superiors a

ferro-carboni sent la proporció d'aquest últim entre el 2,2 i 4%.

deu milꞏlímetres (10 mm) respecte d’allò que s'especifiqui als Plànols.

Es defineixen com reixes de fosa els elements mòbils del dispositiu de tancament o de

Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu milꞏlímetres (10 mm).

cobriment anàleg a la definició anterior però que permet l'evacuació de les aigües

Les unions entre els pous o pericons amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser

d’escorrentia.

tals que es garanteixi l’estanquitat del conjunt.
2. CLASSIFICACIÓ
Les tapes i reixes de fosa amb el corresponent marc es divideixen en les classes que

LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

s'enumeren a continuació en funció de la força de control, que és la força expressada en kN
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aplicada als dispositius de tancament o de cobriment durant l’assaig de resistència recollit a la
UNE-EN 124:




140 cm2.

A 15 (força de control 15 kN), classe adequada per a zones susceptibles de ser

S’entén per quota de pas el diàmetre del cercle major que pot ser inscrit a l’obertura lliure de

utilitzades exclusivament per vianants i ciclistes.

l’element.

B 125 (força de control 125 kN), classe adequada per a voreres, zones de vianants i

A més, els orificis de ventilació tindran les següents dimensions:



superfícies similars, àrees d’estacionament i aparcaments per a vehicles lleugers



C 250 (força de control 250 kN), classe adequada per a vorals i cunetes de carrers.



D 400 (força de control 400 kN), classe adequada per a calçades de carreteres, vorals

Amplada: 18 mm a 25 mm per a classes A 15 i B 125; 18 mm a 32 mm per a classes C 250 a
F 900.



E 600 (força de control 600 kN), classe adequada per a àrees on circulen

F 900.

F 900 (força de control 900 kN), classe adequada per a zones sotmeses a càrregues

Les tapes i les reixes de fosa han d’estar assegurades dins d’un marc per a complir amb les

particularment elevades.

condicions requerides per al lloc de trànsit al qual està destinat, segons la seva classificació.

El Projecte en determinarà la classe requerida, el seu disseny i el mecanisme de seguretat que

L’angle d’obertura de tapes o reixes articulades ha de ser com a mínim de 100º respecte al pla

ha de tenir en cas necessari.

horitzontal, excepte que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indiqui un altre valor.
5. RECEPCIÓ I CONTROL DE QUALITAT

3. MATERIALS

A la recepció en obra del material, es comprovarà que les seves dimensions són les

Les tapes i reixes de fosa estaran fabricades amb algun dels següents elements:



Fosa de grafit laminar, que complirà la UNE-EN 1561.



Fosa de grafit esferoïdal, que complirà la UNE-EN 1563.

Forats

Diàmetre: 18 mm a 38 mm per a classes A 15 i B 125; 30 mm a 38 mm per a classes C 250 a

majoritàriament vehicles d’elevat tonatge.



Ranures

Longitud: inferior o igual a 170 mm.

estabilitzats i zones d’aparcament per a qualsevol tipus de vehicle.



Per a una quota de pas superior a 600 mm, la superfície mínima de ventilació serà de

especificades al Projecte.
Totes les tapes i reixes de fosa hauran de portar la referència a la UNE-EN 124, la classe
apropiada per al seu ús, la referència del fabricant i un full d’assajos subscrit per un laboratori

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà el material que conformarà les tapes i

acreditat i acceptat per infraestructures.cat, o per un altre laboratori d’assaigs o organisme de

reixes de fosa, que en qualsevol cas complirà amb la UNE-EN 124.

control o certificació acreditat d’un Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de

Tot allò que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu sobre la base de les prescripcions tècniques

Decret 1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a

corresponents. Els laboratoris en qüestió hauran d’oferir unes garanties raonables i

la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en

satisfactòries quant a la seva qualificació tècnica i professional i a la seva independència (per

particular, referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al

exemple, segons la EN 45000). A més, el subministrament s’acompanyarà d’un certificat de

seu article 9.

garantia del fabricant, signat per una persona física.
Les tapes i reixes de fosa hauran d’haver estat assajades conjuntament amb el seu marc i en

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

les seves condicions d’utilització.

Les tapes i reixes de fosa estaran lliures de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per

A més de les prescripcions anteriors, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es

a ser utilitzades.

portaran a terme els assajos necessaris per a la comprovació de les característiques que

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars indicarà si les tapes han de ser dissenyades

estimi necessàries, de les especificades al present Article.

amb o sense orificis de ventilació. En el cas de tenir orificis de ventilació, la seva superfície

El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com la

mínima serà la següent:

comprovació dels elements abassegats.



Per a una quota de pas de fins a 600 mm, la superfície mínima de ventilació serà el

Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de

5% de la superfície d’un cercle amb un diàmetre igual a la quota de pas.

seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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Les arquetes de connexions elèctriques inclouen: el refi i neteja del fons de l’excavació; el
GDKZ0002 Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per

subministrament, abocament, compactació i curat del formigó; el subministrament i collocació

a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment colꞏlocat

dels marcs i tapes previstes en cada cas.

GG – INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES

Les tronetes sobresortiran 30 cm. de la cota definitiva del terreny, disposant de marc i tapa
metàllica galvanitzada en calent, la qual es construirà amb els costats abraçant el marc per

GG1M1005

Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127

evitar l’entrada d’aigua.

V, amb evolvents de doble aïllament precintables, segons recomanació
UNESA 1410, de 1080x540x171 mm, amb borns bimetàlꞏlics, bases

El formigó de solera serà HM-20 i complirà les condicions indicades en l’article 4.9 d’aquest

portafusibles amb cartutxos de 100 A, interruptor general automàtic

P.P.T.P.

magnetotèrmic IV de 63 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge
per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia

Els marcs de fundició i les seves tapes tindran les dimensions normalitzades i assenyalades en

subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra,

els plànols. Deuran ser capaces de resistir una càrrega puntual de mil quilograms (1000 kgf).

muntatge, fixació i connexionat
GG31260V

GG31450V

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv

El cable s’endinsarà en elles cinquanta centímetres (50 cm) sobre el seu fons i pròxim al

2x10 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent,

parament vertical del costat del talús, i es trobarà grapat a aquest. El solapament amb el tram

inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge

següent es subjectarà al parament del costat baix del talús, i des d’allí el conductor passarà

indeleble i material auxiliar necessari

per sobre l’arribada de l’anterior abans d’enfilar-se al forat de sortida. En conjunt, dins de cada

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV

troneta hi haurà un bucle amb un costat doble en el costat alt del talús. Les bobines de càrrega

4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o

es collocaran seguint les indicacions de la Direcció d’Obra.

equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
GG3809U2

GH – INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

GG3A0100
I24AX001

GG3A0200

GHM1CI01

Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20, inclosa

Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge

excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i colꞏlocació

superficial i part proporcional d'accessoris

dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministra), segons plànols,

Subministra i instalꞏlació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat

totalment acabada.

públic, formada per: escomesa homologada per companyia, icpm, iga, 1

GHM1U040 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00 m

circuit de sortida protegit per megnetotèrmic+diferencial, enllumenat interior

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, colꞏlocada sobre

de quadre, rellotge astronòmic i protector de sobretensions

dau de formigó, gruament, anivellament, instalꞏlació de presa de terra,

Subministrament e instalꞏlació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals per

instalꞏlació elèctrica completa de l'interior del suport.

euipotencial de tanques i elements metàlꞏlics

GHM1U055 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m
d'alçària amb braç d'1,50 m, coronament sense platina, amb base platina i

Inclou totes les feines necessàries per donar servei elèctric als nous bàculs projectats, incloses

porta, colꞏlocada sobre dau de formigó, gruament, anivellament, instalꞏlació de

les arquetes necessàries.

presa de terra, instalꞏlació elèctrica completa de l'interior del suport.
GHN3U114 Colꞏlocació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i
temperatura 4.000 K, IP66, IK 08, Classe II, constituïda per cos d'alumini fos a
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pressió i pintat amb pols de polièster, amb tractament de fosfocromatització,

ILP00001

compleix la normativa sobre contaminació lumínica, amb equip incorporat,

Les dimensions dels fonaments no variaran de les nominals en més de dos centímetres(±2 cm)

inclòs el connexionat i orientació de la lluminària. Amb 5 anys de garantia.

per excés o per defecte en cadascuna de les tres adreces. Els rodons roscats d'ancoratge

Transport i colꞏlocació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi d'acesa a

s'obtindran, per roscat de rodons llisos d'acer *AE 215. La placa mestra per a posada "in situ"

Maçanet, inclosa la fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns d'ancoratge,

dels ancoratges, serà d'acer laminat en calent A 360B o A 410B.

totalment acabada.
ILP0Ç005

Subministrament i colꞏlocació de llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de

El formigó de les 25N/mm2, i complirà les condicions indicades enfonamentacions serà de

250 w amb carcassa de fundició d'alumini injectat, superfície reflectora.

*fck l'article 4.9 d'aquest mateix P.P.T.P. Dins del formigó quedaran embeguts els tubs de

estanqueïtat ip-66 de vidre pla, tipus philips iridium o similar, inclòs làmpada,

*PVC flexibles o rígids, per a accés dels cables a l'interior de les columnes i bàculs, i es

equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora, derivació i caixa de connexions,

cuidarà l'estanqueïtat de les unions entre mòduls tubulars, de manera que no es produeixi

totalment instalꞏlada.

penetració de *lechada del formigó a l'interior dels tubs.

GHTAU010 Programador electrònic d'encesa i apagat, colꞏlocat
L'eix del fonament no diferirà en la seva distància normal a la separació carril voral interiors, en
Comprenen:

més o menys cinc centímetres (±5 cm) de l'especificada; i en la distància als eixos dels
fonaments anterior i posterior, en més o menys deu centímetres (±10 cm).

- la senyalització i abalisament de les zones de treball, el seu trasllat i recuperació final;
càrrega en magatzem, sobre plataforma de transport, dels bàculs i columnes, de les

Els fonaments seran 25N/mm2 en les quals s'absorbiran els perns d'ancoratge,de formigó de

lluminàries equipades, i de rosques i volanderes; trasllat a lloc d'ocupació; posicionat, alineat,

*fck situats mitjançant plantilla segons les dimensions de les columnes. Aquestes hauran de

aplomat i subjecció als seus ancoratges dels bàculs i columnes; colꞏlocació de la lluminària i

sobresortir 20 cm. de la cota definitiva del terreny.

connexió d'aquesta a la seva alimentació, i del quadre de protecció a la derivació de la línia.
En el centre dels fonaments es colꞏlocaran un o dos colzes de *PVC, per permetre l'accés dels
Els treballs de colꞏlocació del bàcul comprenen l’execució de la fonamentació:

cables, a l'interior de les columnes. Sempre que sigui possibles es realitzarà l'entrada i sortida
dels cables en la fonamentació amb tubs independents.

- el replanteig; l'excavació en qualsevol tipus de terreny (sòl, roca i qualsevol un altre de
consistència intermèdia) i la càrrega i evacuació dels materials resultants; el refí i neteja del

Per realitzar l'entrada o sortida del cable de coure nu de la posada a terra del bàcul, es

fons i laterals de l'excavació; el subministrament, presentació i fixació dels perns d'ancoratge;

colꞏlocarà en cada fonamentació un tub, única i exclusivament per a la utilització del nomenat

el subministrament i abocament, compactació, aanivellació i guarit de formigó.

accés del cable de terra. Aquest tub serà de les dimensions adequades per al pas del cable.

Les fonamentacions s'efectuaran d'acord amb les dimensions que s'assenyalen en els plànols,

Els ancoratges es materialitzaran mitjançant perns d'acer roscat en el seu extrem superior, i de

prenent totes les precaucions per evitar despreniments en els pous. Si segons el parer del

diàmetre adequat als elements que s'hagin de fixar. En la seva part inferior es doblegaran en

Director d'Obra a causa de la qualitat del terreny anés precisa la variació de les dimensions de

ganxo per agafar-se a la massa de formigó.

l'excavació, abans del seu farciment s'aixecaran els croquis que hauran de ser signats pel
Director d'Obra i el Contractista.

Una vegada realitzat l'ancoratge dels bàculs i columnes s'aplicarà als cargols i perns una capa
de pintura *bituminosa negra.

L'excavació no s'emplenarà fins que el Director d'Obra manifesti la seva conformitat amb les
dimensions del pou de fonamentació, així com a la qualitat dels àrids destinats a la fabricació

En el cas que s'anivellin els bàculs mitjançant cargols en la part inferior a la placa, aquest

del formigó.

espai haurà d'emplenar-se posteriorment amb formigó perquè els perns no quedin a l'aire.
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Es disposaran els corresponents pous de posta a terra, que comprenen:

Les unitats d'obra referides a subministrament, muntatge i connexió de llumeneres es
refereixen a la utilització de elements totalment nous, i comprèn, prèviament a les operacions

- el replanteig; l'excavació en terra, roca o material intermedi d'un pou de dos metres de

indicades en les unitats de muntatge i connexió, l'adquisició de les llumeneres, cables

profunditat, i seixanta centímetres per seixanta centímetres en planta (200x60x60 cm); el

conductors i el seu transport i lliurament en magatzem d'obra.

subministrament i colꞏlocació d'una primera tongada de quinze centímetres (15 cm) de carbó
vegetal en el fons del pou; el subministrament i colꞏlocació de la placa de coure, amb superfície

El contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra el subministrador de les llumeneres,

de 5000 cm²) en cada cara, i de trescinc mil centímetres quadrats (0,5 m² milꞏlímetres (3 mm)

remetent-li para la seva anàlisi la documentació següent:

d'gruix, unida per soldadura aluminotèrmica a un cable de coure nu de cinquanta milꞏlímetres
quadrats (50 mm²) de secció i dos metres (2 m) de longitud; subministrament i colꞏlocació de

Identificació del subministrador:

carbó vegetal fins a deu centímetres (10 cm) per sobre de la placa, en tota la secció del pou;

Nom o raó social; situació del taller fabricador (carrer, nombre, població i província); telèfon i

subministrament i colꞏlocació d'un tub de fibrociment de cent milꞏlímetres ( 100 mm) de

persona de contacte.

diàmetre, i un metre i vint centímetres (1,20 m) de longitud, per l'interior del com es passa el
cable, i després es clava uns cinc centímetres (5 cm) en el carbó vegetal; farciment compactat

Documentació tècnica:

del pou restant fins a deixar apuntant els cinc centímetres (5 cm) de l'extrem superior del tub

Plànols de la llumenera, materials utilitzats i procediment de fabricació; càlculs; resultats dels

de fibrociment, a uns trenta centímetres (30 cm) per sota del terreny lliure; construcció d'una

assajos normalitzats.

arqueta de seixanta per seixanta centímetres (60x60 cm) lliures en planta, amb parets de maó
massís de quinze centímetres (15 cm) d'gruix, i tapa de noranta per noranta centímetres amb

Una vegada acceptat el subministrament, la Direcció d'Obra haurà de tenir llibertat d'accés a

gruix de sis (90x90x6 cm) en formigó armat; connexió del cable de 50 mm² al general de 35

les instalꞏlacions de fabricació, i a l'arribada dels materials a obra, ordenarà la realització dels

mm² per grapa cargolada; càrrega i evacuació a abocador dels materials rebutjats i sobrants.

assajos que consideri oportuns. Les llumeneres presentaran una garantia de 5 anys.

Les excavacions es realitzaran segons el capítol 4.5 d'aquest mateix P.P.T.P. L'arqueta es

GR – JARDINERIA

construirà amb morter M 250 i maons massissos de 29x14x6,5 cm de les característiques que
ja s'han indicat en l'article 4.36 d'aquest P.P.T.P. La tapa es construirà formant primer un

GR120001 Abalisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la

cèrcol de vuitanta-vuit per vuitanta-vuit centímetres (88x88 cm) de LPN.60.60.6 d'acer A 410 B

superfície d'ocupació de les obres, instalꞏlacions annexes i zones d'interès

laminat en calent , sobre el qual se soldaran rodons corrugats de vuit 8 mm) d'acer AEH 400,

i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb

disposats formant una malla de deumilꞏlímetres ( centímetres (10 cm) de costat; després

estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la

s'aportarà HA 25 d'àrid màxim vint milꞏlímetres (20 mm) i es construirà una llosa de sis

longitud executada.

centímetres (6 cm) de gruix ;les parts vistes del cèrcol, es protegiran contra corrosió, aplicant

GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i

pintura en la forma indicada per a la fusteria metàlꞏlica de les casetes elèctriques en el capítol

desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del

4.41 d'aquest mateix Plec. Aquesta tapa s'assentarà sobre un marc construït amb LPN.70.70.7

lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos.

de noranta per noranta centímetres (90x90 cm) exteriors, pres amb arpes de fleix de cent per

GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob.

trenta per cinc 5 mm) a l'obra de maó, a raó de dos (2) arpes per 30 milꞏlímetres (100 costat.
El marc es protegirà contra la corrosió, en totes les seves cares, d'igual manera que el cèrcol

GR6PU004 Transplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm

de la tapa. L'interior de les parets de l'arqueta s'esquerdejarà amb morter de ciment M 600 de

des de la seva ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina

quinze milꞏlímetres (15 mm) d'gruix.

arrencadora-transplantadora sobre camió (diàmetre del pa de terra de 225
cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de terra,
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GRK0003

GRX1001

colꞏlocació d'anclatges, tractaments previs i manteniment en viver d'obra

L'acceptació o el rebuig dels materials és competència de l'Enginyer Director, que establirà els

incloent-hi els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

seus criteris d'acord amb les normes i les finalitats del projecte.

Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària
> 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb

Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l'obra, excepte en el cas d'autorització

depressió per a canal d'aigües baixes.

expressa de l'Enginyer Director.

Restauració i recuperació de la superfície de les zones ocupades per a
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge

1.1.2.- Emmagatzematge.

previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i

G0109002

restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la capa superficial de

L'emmagatzematge, quan sigui necessari, es realitzarà de manera que els materials conservin

terra vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i hidrosembra i

les qualitats necessàries per a la seva utilització en l'obra, i de manera que sigui possible

plantacions dels nous talussos generats.

inspeccionar en qualsevol moment.

Hidrosembra de gespa amb llit de palla

XPA10003 Per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el manteniment de tota la

1.1.3.- Inspecció i assajos.

planta del viver fins al moment del seu trasplantament en les zones a
restaurar.

El Contractista haurà de permetre a l'Enginyer Director i als seus delegats l'accés als vivers,
equipaments, etc., on es troben els materials, i la realització de totes les proves que la direcció

1.- MATERIALS.

consideri necessàries.

1.1.- Condicions generals.

1.1.4.- Substitució.

1.1.1.- Examen i acceptació.
Si per circumstàncies imprevisibles, s'hagués de substituir qualsevol material, es registrarà per
Els materials que es proposen per a la seva utilització en les obres d'aquest projecte, hauran

escrit l'autorització de l'Enginyer Director, especificant les causes que fan necessària la

de:

substitució; l'Enginyer Director contestarà també per escrit, i ha de determinar, en cas de

- Ajustar-se a les especificacions del present Plec.

substitució justificada, quins són els nous materials que han de reemplaçar als no disponibles,

- Ser examinats i acceptats per l'Enginyer Director. L'acceptació, en primer lloc, no pressuposa

complint anàloga funció i mantenint indemne l'essència del projecte.

ser la definitiva, la qual queda supeditada a l'absència de defectes de qualitat o d'uniformitat,
considerats amb el conjunt de l'obra. Aquest criteri té especial vigència i relleu en el
subministrament de plantes, cas en el qual el Contractista està obligat a:

1.2.- Característiques dels materials.

- Reposar totes les marres produïdes per causes que li siguin imputables.
- Substituir totes les plantes que, al final del període de garantia, no reuneixin les condicions

TERRA VEGETAL

exigides en el moment del subministrament o plantació.
La Direcció Ambiental d'Obra indicarà els abassegaments de terra vegetal de més qualitat i
Tots els materials que no s'esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a l'aprovació

que hauran utilitzés en la restauració dels talussos.

de l'Enginyer Director, que podrà sotmetre'ls a l'aprovació que jutgi necessària, tenint facultat

Les qualitats d'aquestes terres quedaran fixades per les anàlisis de sòls realitzats i es donaran

per rebutjar aquells, que al seu criteri, no reuneixin les condicions desitjades.

a conèixer al Contractista, juntament amb l'especificació de les esmenes orgàniques
necessàries.
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Rendiment en humus

S'entén per terra vegetal a la barreja de sorra, llim, argiles i matèria orgànica juntament amb

10,00 %

els microorganismes corresponents.
Les característiques mínimes de qualitat que ha de complir la terra vegetal a utilitzar en els

La densitat mitjana del fem serà com a mínim de 650 kg / m3. La proporció de matèria seca

treballs de revegetació són:

estarà compresa entre el 23 i el 33%.
No s'acceptarà que els fems que no s'hagi barrejat o estigui a terra, s'exposi directament als
agents atmosfèrics més de 24 hores, des del seu transport a les obres.

Com a base per a la creació de terra vegetal es poden utilitzar 3 grups de terres:
- Terres de conreu o que ho han estat fa poc temps. La fondària de la capa a aprofitar serà en
funció de la qualitat de la mateixa, però es recomana entre 30 i 50 cm.

Compost

- Terres sense conrear, però amb vegetació espontània apreciable. La fondària de la capa de

Procedent de la fermentació de les restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o del

terra a aprofitar és de 15 a 25 cm.

tractament industrial dels residus de la població. El seu contingut en matèria orgànica serà

- A les zones amb masses forestals només s'aprofitarà si està lliure de pedres i altres materials

superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al 20%.

estranys.
Humus
Procedent del fem o del compost. Serà de color molt fosc, polsegós i solt, untós al tacte, i amb

Es prepara barrejant intensament amb fems i abonaments químics a les quantitats referides.

el grau d'humitat necessari per facilitar la seva distribució i evitar ser apilonat.. El seu contingut
Adobs orgànics

en nitrogen serà aproximadament del 14%.

Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de les quals,

Adobs minerals

provocada per microorganismes del sòl, resulta un enriquiment de l'humus i una millora de la

Es defineixen com a adobs minerals els productes que proporcionin al sòl un o més elements

textura i estructura del sòl.

fertilitzants. Hauran d'ajustar amb tota la legislació vigent (OM de 20 de juny de 1950 i de 19

Tots aquests abonaments estaran raonablement exempts d'elements estranys i, singularment,

de juliol de 1955 i qualsevol altra que pogués dictar amb posterioritat).

de vidres, de plàstics i de llavors de males herbes alienes a la zona de projecte.

Els adobs inorgànics que s'utilitzaran hauran de provenir de signatures reconegudes i amb

S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets.

prestigi dins del sector i es presentaran convenientment dins de sacs precintats.

Es consideren els següents tipus d'adobs orgànics:

Qualsevol abonament que es pretengui utilitzar haurà de ser prèviament aprovat i autoritzat per
la Direcció d'Obra. Els adobs minerals que es podran utilitzar seran:

Fems
És el conjunt de defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejat amb la palla component del

NITROGENATS: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, amoníac

llit, que ha sofert un procés de fermentació natural superior a un any de durada, i que presenta

i urea, nitro sulfat amònic.

un aspecte de massa humitejada i fosca, sense que es manifesti cap traça del material

FOSFORATS: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita), i escòries

d'origen.

Thomas.

Serà condició indispensable que els fems hagi estat sotmesos a una completa fermentació

Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals.

anaeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 45 ºC i superior a 25 ºC.

Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, escuma de sucrera.

La composició mitjana del fems, amb un error inferior al 10%, serà de:

L'abonament mineral a utilitzar en la hidrosembra serà del tipus 10 - 20 - 10 d'alliberament lent,
a raó de 1.100 kg / ha.

Nitrogen

00,65 %

Fosfòric

00,40 %

ESMENES

Potassa

00,70 %

Es defineix com a esmena l'aportació de substàncies que milloren la condició física del sòl.
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D'acord amb el Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s'estableixen mesures per a la
Esmenes húmiques

prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora), i segons el seu article 2, es prohibeix la

Les esmenes húmiques que produeixen efectes beneficiosos tant en els sòls compactes com

plantació dels vegetals que s'enumeren a continuació en les voreres, mitjanes i altres zones

en els solts, es faran amb els mateixos materials assenyalats entre els adobs orgànics i amb

enjardinades de carreteres, autovies i autopistes de Catalunya.

torba.
–

Chaenomeles

Esmenes calcàries

–

Cotoneaster

Per esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, cuits - calç -, crus -

–

Crataegus

calcàries mòltes - o qualsevol altra substància que reuneixi les condicions segons les

–

Cydonia

indicacions de la Direcció Ambiental d'Obra.

–

Eriobotrya

–

Malus

Esmenes de compacitat del sòl

–

Mespilus

La sorra utilitzada com esmena per disminuir la compacitat del sòl, no haurà de tenir arestes

–

Photinia

vives; s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es depreciessin les sorres procedents de

–

Pyracantha

picats.

–

Pyrus

–

Sorbus

ESPECIFICITAT DEL MATERIAL VEGETAL

–

Stranvaesia

Definició

DIMENSIONS DEL MATERIAL VEGETAL

S'entén per "especificitat del material vegetal" la identitat existent en gènere, espècie i varietat

Definició

entre les plantes definides en projecte i les introduïdes en la revegetació de les Obres.
S'entén per "dimensió del material vegetal" la informació que inclou tant el procés de producció
Condicions dels materials

de la planta com les dimensions dels paràmetres que defineixen les seves condicions de

Tota espècie i / o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant de

subministrament a les obres.

qualsevol indefinició o dubte referent a la nomenclatura, és aplicable el que estableixi el
Director d'Obra o la persona a qui el delegui.

Condicions dels materials
La presentació i mida de les espècies a utilitzar s'especifica en les taules anteriors

Les espècies que es plantaran són les següents:
Procés de producció
Tota espècie i / o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant de
qualsevol indefinició o dubte referent a la nomenclatura, és aplicable el que estableixi el

Les condicions climàtiques i els règims tèrmics i higromètrics del viver de procedència, d'acord

Director d'Obra o la persona a qui el delegui.

amb la classificació Papadakis, hauran de ser similars o, si és el cas, més rigoroses que les de
la zona objecte de revegetació.

Plantacions prohibides
La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte al que
especifica el paràgraf anterior.
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S'entén per "sanitat vegetal" l'absència de ferides i alteracions en la planta produïts per
Condicions de recepció

paràsits vegetals i animals, malalties i afeccions no parasitàries.

Les plantes hauran de disposar de certificat d'origen i / o procedència.

Documentació exigible

Es verificarà en el moment del seu subministrament de l'existència d'arrels secundàries en
cares internes del contenidor.

Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers

No s'admetran plantes totalment o parcialment dessecades.

inscrits en el Registre Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més, pels gèneres

No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les altures màximes /

referenciats a continuació, s'exigirà la seva inscripció en el Registre de Comerciants,

mínimes i el dimensionament dels contenidors estan dins l’ interval definit en la taula anterior.

Productors, i Importadors i durant la seva circulació pel territori hauran de portar el Passaport

El coll de les arrels ha de ser fort i no presentar ferides ni estrangulacions.

Fitosanitari.

Les plantes no poden manifestar símptomes de sufocació, fermentació o putrefacció a causa
Simptomatologia

de l'emmagatzematge o transport.
El temps des de l'arrencat al viver fins al lliurament en obra (esqueix) no pot excedir les 48
hores.

–

En les diferents parts de la planta no s'observessin els següents símptomes:

No s'acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades.

–

Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosi, esclerosi.

Les plantes no han de presentar símptomes de malaltia o paràsits i amb absència de ferides,

–

Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosi, galeries, alteracions de
pigmentació.

cicatrius, branques trencades o seques. Absència de signes visibles de deficiències
–

nutricionals o de fitotoxicitat.

Fulles: taques, decoloracions, malformacions, ganyes, marciment, galeries, picades
d'insectes.

Documentació d'acompanyament
Nematodes
Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent aquest com els conjunts de
plantes definits en origen per la Direcció d'Obra atenent a la similitud en els següents

Les arrels, les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nematodes

paràmetres: espècie, varietat, edat, procés de producció i zona de cultiu en viver.

fitoparàsits.

En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres:

Davant qualsevol símptoma que faci sospitar de l'existència de patologia o presència
d'organismes nocius, el Director d'Obra adoptarà les mesures oportunes per a la seva

- Espècie

diagnosi.

- Varietat
- Interval d'altura

Protectors de escocells i de plantes

- Dimensió del contenidor
- Edat

S'entenen per "protector de planta" una malla flexible i perforada que emboliqui la planta,

- Nombre de plantes

evitant que pugui ser malmeses per bestiar o animals més petits (conills, llebres ...)

- Nom del viver i nom de registre en l'organisme de control
Els protectors de escocells seran fibra natural, preferiblement de "jute", de teixit de fibra de
palla i coco o d'espart..

Sanitat vegetal
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Fertilitzants
- S'entén per "fertilitzant" tot aquell producte que contingui, en forma útil per a les plantes, una

- 6 <pH <8.0

o més elements principals, secundaris o oligoelements en les proporcions mínimes que

- CE a 25 ºC <2.5 dS / m

defineix l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de Productes

- DBO5 <6 mg / l

Fertilitzants i afins del "Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació".

- Relació d'absorció de sodi SAR <15

- S'usarà un abonament compost N-P-K 15-15-15. Els abonaments d'aportació, hauran de

- Contingut en sals dissoltes <1,5 l

complir les exigències tècniques establertes en els annexos I II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994

- Bor <0,5mg / l

sobre Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com les altres

- Clorures <0,29 g / l

disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de

- Sulfats <0,3 g / l

declarar i garantir.

- Sodi <0,2 g / l

- Els abonaments es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d'una etiqueta

- Carbonat sòdic residual <1,25 meq / l

on figurarà la següent informació:

- Índex alcalimètric k> 1,2 mg / l

- Tipus de producte
- Pes net o pes brut garantit. En el cas que s'indiqui el pes brut s'haurà d'indicar el pes de la

HIDROSEMBRES

tara.
- Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i / o solubilitat

S'entén per Unitat d'Obra "hidrosembres" el contingut d'operacions que tenen per objecte la

segons el descrit en l'Annex I de l'ordre d'11 de juliol de 1994 sobre composició i

incorporació al medi edàfic de llavors i altres components de valor agronòmic vinculats en

comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre

aigua i amb ús de mitjans mecànics. El mulch de la hidrosembra podrà ser calorejat segons

fertilitzants i afins), l'Ordre de 14 de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i

indicacions de la Direcció d’Obra

afins, i l'Ordre d'11 de juliol de 1994 que actualitza els annexos i i II de l'Ordre de 14 de juny de
1991.

La hidrosembra a aplicar en la present actuació constarà de dues fases i estarà formada pels

- El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la

següents elements, espècies i proporcions:

comercialització de l'abonament.
A més d'aquestes dades poden figurar les següents mencions facultatives:
- Marca del fabricant.
- Marca del producte i denominacions comercials.
- Instruccions específiques relatives a l'ús, emmagatzematge i manipulació de l'abonament
.
Reg de plantacions
S'entén per "reg de plantacions" el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació
d'aigua al material vegetal trasplantat.
Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals referenciats a continuació,
definits d'acord amb la metodologia oficial d'anàlisi del MAPA.
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d'Espanya, en els catàlegs Comuns de Varietats de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, si
Component

Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase

no, haurà de presentar la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió

Aigua

3 l/m2

3 l/m2

Europea.

Llavors

30 g/m2

Mulch

150 g/m2

100 g/m2

Mulch

Estabilitzant

20 g/m2

15 g/m2

Adob mineral (15-8-11) 20 g/m2

- Es defineix com "mulch" el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de

-

components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora
elements nutritius utilitzables per les plantes al descompondre, disminueix l'erosió hídrica i

La composició de la barreja de llavors de la hidrosembra a les zones planes o en desús,

protegeix les llavors, afavorint la seva germinació. Podrà ser calorejat segons indicació de la

rotondes i fals túnel seria:



Direcció d’Obra
ESPÈCIE

PERCENTATGE (%)

Cynodon dactylon

60

Medicago sativa

20

Lotus corniculatus

10

Lobularia maritima

10

- Les condicions bàsiques que han de complir aquest material són les següents:
- Matèria orgànica> 5% en pes
- Relació C/N <= 15
Es poden utilitzar de tres tipus:
- Celꞏluloses: tant obtingudes per procediments mecànics (fibres més llargues i de gran poder

La composició de la barreja de llavors de la hidrosembra en els talussos seria:
ESPÈCIE

PERCENTATGE (%)

Cynodon dactylon

25

Festuca arundinacea

25

Lotus corniculatus

20

Lobularia maritima

10

Dactylis glomerata

10

Lolium rigidum

10

d'absorció d'aigua), o per procediments químics (fibres més curtes i de menor capacitat
d'absorció d'aigua). Dosi mai inferior a 250 gr / m2.
- Palla de cereals: de qualsevol cereal; s'utilitzarà tal com surt de la recolꞏlectora. Dosi mai
inferior a 1000 gr / m2 si és fibra llarga i 500 gr / m2 en cas de fibra curta o semicorta.
- Mixtes: cada fabricant es la preparació barrejant els dos tipus anteriors i afegint materials
diversos com cotó, papers .... Dosi mai inferior a 250 gr / m2.
Estabilitzadors
S'entenen per "estabilitzadors" o condicionadors del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic

Els treballs d’hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més convenients, tenint

aplicat en solució aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueixi l'erosió

en compte tant els factors de temperatura com de precipitació. És a dir la hidrosembra no es

per aglomeració física de les partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços

podrà realitzar fora del període comprés entre l’1 de setembre i el 15 d’abril. S’evitarà tant el

colꞏloïdals de naturalesa orgànica. Aquest reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el

període de glaçades com el de calors extremes (3ºC< T <30ºC), així com pluges i vents forts

manteniment de la humitat del sòl, tot millorant l'estructura i proporcionant un mitjà biològic

(v>4 m/s).

més apropiat. Seran biodegradables i no nocius per al medi. En general i per talussos de
pendent 3H: 2V s'apliquen dosificacions d'entre 10 i 20 gr/m2.

Les espècies indicades estaran subjectes als controls oficials d'acord el Reglament tècnic de
control i certificació de llavors de plantes i Farratges, i hauran de ser subministrades en
categoria de Llavor Certificada, amb varietat inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials
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Període de plantació

- Lones per cobrir les caixes dels camions mentre circulin aquests fora de la zona d'obres.
- Impermeabilització del parc de maquinària.

Les plantacions han d'efectuar durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els dies de

- Aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals tant durant el període d'execució

més probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest període estarà

de l'obra com en l'execució dels treballs de revegetació d'acord amb la legislació vigent.

comprès entre els mesos d'octubre a novembre i de març a abril. Les plantes en contenidor
poden sobrepassar aquest període segons el parer de la Direcció d'Obra, i llavors hauran
d'estar protegits de la calor o de la llum directa. Per tant, les plantes s'han de dipositar en llocs

H

PARTIDES DE SENYALITZACIÓ D’OBRA

protegits del vent, frescos i ombrejats, i es regaran per mantenir un nivell d'humitat adequat. El

HA – EQUIP DE VIGILÀNCIA I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ D’OBRA

Director d'Obra, atenent a les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar aquest
L’equip de vigilància i manteniment de la senyalització provisional d’obra i d’actuació

interval mitjançant justificació degudament documentada.

immediata estarà dotat amb el personal, mitjans de transport i manipulació suficients en
nombre i capacitat per complir la comesa encomanada, amb dedicació exclusiva i presència

Criteris d'acceptació i rebuig

permanent les 24 h de tots els dies naturals que durin les obres, fins a la seva posada en
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes

servei. El personal component de l'equip serà ensinistrat en l'aplicació del preceptuat per la

en el present article.

Norma 8.3 IC i pel Manual de Senyalització d'obres fixes, i estarà a les ordres d'un responsable
designat pel Contractista qui haurà de determinar, d'acord amb la 8.3 IC, amb el "Manual

En el cas que alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article

d'exemples de senyalització d'obres fixes", amb el Projecte i amb les ordres de la Direcció

quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, si no, ordenar les

d'Obra, les mesures que hagin d'adoptar en cada ocasió i garantir la seva implantació,

esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte de

manutenció, vigilància i remoció.

devolució.
Característiques i equipaments mínims dels furgons destinats al servei de manteniment de la
senyalització d’obra i d’actuació immediata

En qualsevol cas, l'acceptació de la Unitat d'Obra amb el supòsit de l'incompliment de
condicions de Mosteo quedarà condicionada a la seva viabilitat futura.

Característiques dels furgons:
ALTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA AMBIENTAL

Els furgons disposaran de la capacitat de càrrega suficient per a l'equipament previst en
aquest article. A més disposaran del sostre sobre elevat o similar, amb capacitat suficient per

En la corresponent memòria de l'annex d'ordenació ecològica, estètica i paisatgística s'han

suportar els llums prioritàries, un senyal aspa/fletxa lluminosa elevable/abatible i un panell de

citat altres treballs complementaris que aniran a càrrec del contractista tot i que no figuraran en

textos variables, les prestacions mínimes dels quals, s'indiquen posteriorment, i transportar els

el pressupost del projecte. Aquestes mesures són:

elements de senyalització i auxiliars per a la prestació del servei. Aquest sistema de preavís
disposarà d'un sistema de fixació amb la finalitat de protegir el conjunt de l'acció del vent.

- Instalꞏlació de barreres de retenció de sediments mitjançant bales de palla en els marges de

Durant l'època hivernal tots els furgons (període de novembre a març o el que comuniqui el

la riera per evitar contaminar les aigües de la riera.

Centre d'Operacions en funció de les previsions meteorològiques) hauran de portar

- Reg de camins d'obra per evitar la pols.

pneumàtics amb capacitat per a circulació per l'autopista en els condicionis habituals o sobre

- Controls que la maquinària estigui al corrent de la ITV o tingui la certificació CE.

neu.

- Control de la velocitat de circulació dels vehicles pels camins d'obra.
- Colꞏlocació de filtres en les plantes de formigó, asfalt i zones de trituració del material per
evitar la dispersió de la pols.
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Equipament dels furgons:
•

Elements de senyalització fixos en el furgó:

o

Nivell 3 de retrorreflexió

o

Senyals triangulars, costat = 135 cm.

o

Senyals circulars, diàmetre = 90 cm.

o

2 llums prioritàries giratòries mínim 55W cadascuna.

o

Panells direccionals, 160 x 45 cm.

o

1 cascada lluminosa d'iguals o superiors prestacions a la tipus Vama de 8 focus

o

Senyals rectangulars de desviament o pèrdua de carrils, superfície mínima 1 m2. Els
senyals de pèrdua de carrils de 3 a 2 (TS-52 i TS-53) hauran d'incorporar un sistema

(SML8/CT) i controlador (SMC5).
o

per poder-se adaptar a la senyalització de pèrdues de carril de 4 a 3 per tots dos

Un conjunt format per:
-

costats.

un senyal “aspa-fletxa” elevable-abatible amb 23 focus halògens de 210 mm de
o

diàmetre cadascun i una potència lluminosa mínima de 3500 cds per focus.
-

10 cm. d'amplària.

un panell de missatge variable de 10 caràcters de 200 mm d'alçada de lletra
o

amb díodes LED d'alta lluminositat.

HB – SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT

Tot això accionat mitjançant botonera integrada a l'interior del furgó.
o

o

Cons: alçada 50 cm. mínim, dotats de 2 anells retrorreflectants nivell 3, no inferiors a

Sistema de senyalització mitjançant leds centellejants incorporats en la part exterior

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

del furgó.

HB2C1000.

Focus integrat en la part exterior dreta del furgó que permeti la ilꞏluminació del voral
dret en horari nocturn.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey.

• Equipament d'eines i material fungible:

S'han considerat els tipus següents:

1 farmaciola per a ús del personal del Servei de manteniment de la senyalització

- Barrera de peces prefabricades

d'obra i d'actuació immediata, prèviament aprovat pel Servei de Prevenció del

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

Contractista.

Peces prefabricades:

2 llanternes recarregables en el vehicle amb “caputxó” blanc o groc per a senyalització

- Replanteig

nocturna.

- Colꞏlocació de les peces

o

2 banderes grogues

- Unió de les peces entre elles

o

2 raspalls per escombrar la pista

CONDICIONS GENERALS:

o

2 sacs de sepiolita

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament

o

1 rotllo de filferro comú (3 mm diàmetre)

aprovades per la DF al replanteig.

o

1 extintor tipus universal de 9 Kg.

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.

o

o

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:

• Elements de senyalització mòbils:

- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135-111
- Replanteig: ± 3 cm

Característiques tècniques dels senyals:

- Ressalts entre trams: ± 10 mm
o

Material base: alumini 3 mm d'espessor

- Nivells: ± 10 mm

o

Suports: Metàlꞏlic tipus universal per a barrera rígida, flexible i amb trípode incorporat

PREFABRICADA:
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts
en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

en què realment es necessiti, i solament en aquests.
CONDICIONS GENERALS:

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.

de colꞏlocar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S’instalꞏlaran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus

m de llargària realment colꞏlocat d'acord amb les especificacions de la DT.

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte
a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben ilꞏluminat i serà fàcilment visible.

* UNE 135111:1994 Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreres de formigó. Definicions,

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general

classificació, dimensions i toleràncies.

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té

* UNE 135112:1994 Sistemes vials de contenció de vehicles. Barreres de formigó. Materials

únicament la consideració de plafó indicatiu.

bàsics i control d’execució.

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón

emplaçament.

estructural (EHE-08).

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver colꞏlocat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals

HBB11261,HBB20005,HBB21301,HBB21A61,HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,

“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran colꞏlocar-se

HBBAE001,HBBAF004.

sobre un pal solament, a la mínima altura.

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

Els senyals i plafons direccionals, es colꞏlocaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una

inclinats.

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.

forma de plafó o un color, segons procedeixi.

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:

Circulació.

Principis generals:

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis

min. (s/velocitat limitada) i anulꞏlada en quant sigui possible.

generals:

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es

- La senyalització mai no elimina el risc.

composarà, com a mínim, dels següents elements:

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.

La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del trànsit i del número de senyals

eliminant la seva eficàcia preventiva.
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complementaris, que es necessitin colꞏlocar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús,

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les

no utilitzades.

circumstàncies, els següents elements:

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”

señalización de seguridad i salud en el trabajo.

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre

TR – 305)

notificación de sustancias nuevas i clasificación, envasado i etiquetado de sustancias

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).

peligrosas.

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza i

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta

terminación de obres fijas en vías fuera de poblado.

de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs

km/h.

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa

Baixa Tensión. REBT 2002

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías segons la materia de paso.

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es

UNE 48103:1994 Pinturas i barnices. Colores normalizados.

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

totalment proscrit.

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos i de seguridad para interfaces hombre-màquina, el

- Mitjançant semàfor regulador.

marcado i la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores i

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la

actuadores.

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:

amb armilla fotoluminiscent.

Requisitos generales.

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació
HBC – ABALISAMENT

de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i
formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

HBC11D01,HBC12500,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC1KJ00.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

.

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.

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

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es colꞏlocaran en el lloc

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

que siguin ultrapassats.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:

25 ºC.

Per a la utilització de la senyalització

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i

generals:

rebut, per un responsable delegat per l’empresa.

- L’abalisament mai no elimina el risc

de seguretat s’ha de partir dels següents principis
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- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per

podran utilitzar captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’gruix, centrades sobre

part dels responsables de la seguretat

cadascuna de les bandes vermelles.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.

la seva eficàcia preventiva

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es colꞏlocaran en el lloc

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben ilꞏluminat i serà fàcilment visible.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i

- L’abalisament

25 ºC.

hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu

emplaçament.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’empresa.

CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús,

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver colꞏlocat la corresponent

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,

no utilitzades.

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o

Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització

abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els

de seguretat i salut en el treball.

elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàlꞏlica).

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament

- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es

d’obres fixes en vies fora de poblat.

compondrà, com a mínim, dels següents elements:

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs

- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).

Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.

Tensió. REBT 2002

- La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
S

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del trànsit i del número de senyals

PARTIDES D'OBRA PER SERVEIS AFECTATS

complementaris, que es necessitin colꞏlocar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
SAIGUA001 Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el tapat,

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.

piconatge i tancat

- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:

SE0CCEMT Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament sec, inclòs

- Colꞏlocació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.

el tapat, piconatge i tancat

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
SE0CDPA2

- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.

Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó,
inclòs el transport de runes a l'abocador.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
SE0CEMA1

- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el

Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de
profunditat

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en

SE0CPRAC Colꞏlocació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de trànsit

ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el trànsit de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les

rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclòs la fixació de les

barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, es

planxes al paviment.
SE0CPSRT
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inclòs neteja diària de la via pública.

incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presencia d'aigua i

SE0CRRF3

Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió, inferior a 6 m3

serveis entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, separadors,

SE23S130

Subministrament i instalꞏlació de pericó cec per a tir prefabricat de formigó per

protecció segons norma de la companyia, rebliment, piconatge, carrega i

a canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT, segons norma de la

transport de terres a l'abocador.

companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors 1,20 x 1,11 m, 1m de
SE23S132

STC2IORR

profunditat.

mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,

Subministrament i colꞏlocació de pericó cec prefabricat de formigó per a

separadors, protecció segons norma de la companyia, rebliment, piconatge,

canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT, segons norma de la

carrega i transport de terres a l'abocador.

companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors 1,80 x 1,0 m, 1m de
SE51S016

STCDRAG1 Demolició i reposició d'aglomerat asfàltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en

profunditat.

calent a mà, estesa i compactat per a superfícies inferiors a 50 m2 o longituds

Subministrament i instalꞏlació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble

inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades,

capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,

càrrega a mà i transport a l'abocador.

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a

SEPAOCIM

STCETABL

STARDFII

gestió de la guia municipal, inclòs tràfec simple de terres dins de l'obra per al

proporcional d'accessoris.

seu acopi temporal.

Partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de serveis

STCEXPT0

Subministra i colꞏlocació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm de

STCRGBR3 Subministrament i colꞏlocació de cambra de registre prefabricada tipus gbrf

diàmetre exterior PN-10 en barra soldada per testa. Colꞏlocada al fons de la

intercalada complerta, segons norma de la companyia, inclosa l'excavació

rasa i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta senyalitzadora.

mecànica en roca, colꞏlocació de bústia de 20 cm amb marc i tapa de fosa,

Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii

rebliment amb material d'aportació, piconatge, càrrega i transport de terres a

complerta, segons norma de la companyia, inclosa l'excavació mecànica en

l'abocador.
STCRGBRR Anulꞏlació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per donar
continuïtat a la canalització existent.

de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
STCVDP2C

STARRRDM Subministrament i colꞏlocació d'arqueta de registre prefabricada tipus DM

Demolició manual canalització 2 conductes de PVC o pe formigonats, inclòs
càrrega i transport de runes a l'abocador.

complerta, segons norma de la companyia, inclosa l'excavació mecànica en
terra, colꞏlocació de marc i tapa tipus D-400, rebliment, piconatge amb material

STCVTCPT

Tall de carril per protecció dels treballs.

provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

STCVTPV1

Tub PVC dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (separadors, colzes, maniguets,...)

Canalització de 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,
STCVTPV2

incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,

Tub PVC dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials (separadors, colzes, maniguets,...)

conductes, separadors, protecció segons norma de la companyia, rebliment,
STC210XA

Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa
armada amb una malla electrosoldada #20x20x5 mm.

terra, colꞏlocació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material provinent

STC210QT

Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la

compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part

existents.
SOREA200

Canalització de 2 conductes de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació

piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

STPFRT03

Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte.

Canalització de 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,

STPFRT04

Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte.

incloent l'excavació mixta en presencia de serveis fins 1,00 m cota superior del

STPFU001

Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyia,

STPFU002

Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte.

rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.
STC215QC

Canalització de 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm,
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1. CONDICIONS GENERALS
1.1.

1.1.3.Excavació i rebliment de rases.

EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA I CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i

ELS MATERIALS.

reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, línies
elèctriques i canalitzacions telefòniques i telegràfiques.

1.1.1.Demolicions
Condicions mínimes d’acceptació.
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin
la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els
materials hauran de ser sols adequats o seleccionats.

La seva execució inclou les operacions següents:
-

Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al

-

Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc

95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la

d'utilització o aplec definitiu.

densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima

ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat.

Execució de les obres
1.1.4. Perforacions horitzontals i clavaments (hinques)
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores

seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que

que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà

ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin

servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el

de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.

suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de

cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties

clavament.

ocasionades per vibracions, sorolls, etc.
1.1.5.Encreuaments de vials
1.1.2. Fressat
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els
serveis.

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorarne l'adherència amb la nova capa de paviment.

Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de
realitzar en fase prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de
rases sobre la sub-base i sobre l’esplanada ja acceptada.
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1.1.7.Tanques d’obra
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes
de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes.

Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director
d’Obra.

Encreuaments d'abastament d'aigua.
Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè, caldrà protegir la canonada amb

desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en

calaix de formigó o amb tubs de formigó o PVC. Per a canonades de foneria n'hi haurà prou

la configuració dels preus.

amb la protecció de sorra i bandes de senyalització. El formigó serà H-150 i el material de
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat

No seran per tant objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu

màxima de l'assaig Pròctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat

muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i

màxima del Pròctor Modificat. L'alçària mínima entre la generatriu superior de la conducció i la

manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs.

cota superior de la rasant acabada serà d'1,20 m, com a mínim.
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a
conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió.

Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobrecost es considera
Els encreuaments s'executaran amb tubs de fibrociment o PE doble capa protegits amb

inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa.

formigó H-150, amb placa de senyalització i cinta. Els materials de rebliment tindran les
característiques exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a una

1.1.8.Senyalització de les obres

fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els
encreuaments es deixarà un tub de reserva, per circuit.

La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es
prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest

Encreuaments de la xarxa telefònica.

últim per compte de la Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa general.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d’acord als conductes solꞏlicitats

Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del

per l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran

pressupost i per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats

sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments

realment executables.

de rases. La distancia mínima entre la cota superior del dau de formigó i la superior de la
1.1.9. Transport de materials al tall

rasant definitiva serà d'1,20 m com a mínim.

El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis.

1.1.6. Mitjans auxiliars

1.1.10. Ajudes de paleta.

Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut en
compte en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el quadres,

Si no s’especifica el contrari, els preus de les instalꞏlacions ja inclouen els ajuts de paleta,

s’hi consideraran inclosos.

considerats conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma
explícita.
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1.1.12. Obres acabades i obres incompletes.

1.1.14. Termini de garantia.

Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del

Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per

Quadre de Preus núm. 1 del Pressupost.

defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses
més grans en la conservació i vigilància de les obres.

Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els
2. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA.

preus del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat
fraccionària d’altra forma que l’establerta en aquest quadre.

Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans

també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com

auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista

la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova

hagués adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

càrrec.
2.1.

PERMISOS, LLICÈNCIES I DICTÀMENS.

No obstant, sí l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres,
després de sentir al Contractista i el Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet ,

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a

podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel

l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos

Contractista, la cessió dels mateixos.

que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del colꞏlegi

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels

professional corresponent.

quadres o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d’indústria i

1.1.13. Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes.

Energia o estament en qui delegui.
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de
2.2.

preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL INICI DE LES OBRES ELÈCTRIQUES.

segons allò que estableixen les Condicions Generals.
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instalꞏlació, el contractista presentarà al
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha

Director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels

d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el

materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

preu que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de

l’Obra.

l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser
rebutjats per la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no compleixen les
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que
les compleixin.
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Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser

Sobre la capa de sorra de recobriment es colꞏlocarà un totxo o placa de protecció i a 20 cm

retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la

d'aquest capa anirà una cinta de senyalització.

Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la
contracta.

Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a
l'assaig Pròctor Modificat.

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

Conduccions sota calçada.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin

Els conductors es colꞏlocaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa, els quals

en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa

aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.

subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'obra.
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a
2.3.

XARXA ELÈCTRICA (MT I BT).

futures ampliacions.

2.3.1. Conduccions de xarxes elèctriques.

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en
guals, i d'1 m sota calçada de carrer i d’1’20 m rasant de carretera.

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a colꞏlocar els conductors de
MT i BT sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de

subterrànies és aquella establerta en el REBT aprovat per Decret 2413/73, les seves

dimensions que permetin la manipulació dels conductors.

prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’Alta Tensió, així mateix es tindran amb
consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 sobre xarxes

2.3.2. Elements singulars.

subterrànies de Servei públic.
Arquetes.
Conduccions sota vorera.
Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels
Els conductors de MT i BT es colꞏlocaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm

cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. En qualsevol cas, han de
permetre una instalꞏlació còmoda dels cables.

Basaments i suports d'armaris.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es colꞏlocaran

10 cm sobre el qual es colꞏlocaran els cables que seran estesos per rodets colꞏlocats dins la

seguint els seus criteris.

rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva
estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es colꞏlocaran subjeccions entre les tres
fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de tallacircuit o
dilatacions.
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3.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS.

3.1.

3.1.2. Canalitzacions.

XARXA TELEFÒNICA.

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la
companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte

paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m).

aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà
3.1.1. Materials.

de seixanta centímetres (1,00 m).

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la

plànols i al present plec. Materials homologats a Telefònica:

xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser
de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o

-

Tubs de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior, amb paret interior llisa i exterior

un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre

corrugada, especificats en ER.f1.063.
-

connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb

Maneguets d’unió per empalmar els tubs corrugats de polietilè, especificats en

armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels

ER.f1.063.
-

armaris de connexió als edificis.

Juntes d’estanqueïtat per garantir que no passi aigua als tubs a través de la unió
entre els tubs i els maneguets.

-

Colꞏlocació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques. Un cop anivellada la rasa,

Vaselina neutra per facilitar la introducció del tubs amb la junta d’estanqueïtat a

se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i a sobre d'aquesta s'hi

l’interior dels maneguets.
-

colꞏlocarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport de distància cada setanta

Cinyells de plàstic per unir entre sí els tubs corrugats de polietilè i conformar les

centímetres (0,70 m). Una vegada colꞏlocada aquesta capa, s'abocarà formigó dins fins a

canalitzacions telefòniques, especificats en ER.f1.062.
-

-

cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi colꞏlocarà la segona capa.

Maniguet reductor 125/110, per fer les entrades en les cambres de registre i les
unions amb colzes de 110/90/490, així com amb les unions amb tubs de PVC de 110

L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar

mm de canalitzacions existents; estan especificats en ER.f1.061.

sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tubs de PVC rígid Ø 110 , Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm.
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant

510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).
-

l’extrem recte d'un d'aquests amb l’extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu,

Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm., especificació núm. 634.024, codis núm.

a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil.

510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734
(63/90/561)
-

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025 m) en un

-

Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de

-

Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm.

trenta milꞏlímetres (0,030 m).

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les

tipus B, per a dos cables).
-

línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.

Tapes per arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades.
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4.

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 0,10

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.

m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de TELEFONICA.
4.1.

CANONADES.

3.1.3. Arquetes i elements singulars.
Cada tub portarà impreses les característiques següents:
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes.
- marca de fabricant.
Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts

- any de fabricació.

tipus.

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

Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de
calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans
canalitzacions. Poden ser normalment del tipus GBR, GBRF, GBRF-C, GABP, GABPF,

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord a les

GABPF-C, GLR, GJR, GLP i GJP.

exigències dels propietaris de la instalꞏlació. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran
totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament
de l’Administració tutelar competent.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera.
Poden ser del tipus anomenat DF, HF, i MF.

4.1.1. Canonades de polietilè.
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte
El polietilè per a construcció de canonades complirà les normes UNE EN 12201-1, UNE EN

aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

12201-2, UNE EN 13244-1, UNE EN 13244-2 i erratums en vigor. Els tubs presentaran una
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC i PE normalitzats per la companyia

superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni

telefònica amb elements separadors normalment subministrats per la companyia i una

d’incrustacions.

protecció de formigó de 200 kg/cm de resistència característica (H-200).
4.1.2. Canonades de foneria.
La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada colꞏlocada serà
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

d'1m.

4.2.

Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no els produirà cap debilitament.
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.
4.2.1. Unió de tubs de polietilè.
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4.3.1. Corbes.

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i
la interior de la copa de la peça d’unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre

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

la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.

interior del tub, com a mínim.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.

4.3.2. Cons.

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a

4.3.3. Derivació en T.

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.
Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació.
4.2.2. Unió de tubs de foneria.
4.3.4. Collarets.
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi
interposarà material de junta. Com a material de junta s’empraran normalment anells

S’empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a les

d’elastòmer.

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

4.3.

Peces especials.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria malꞏleable. S’empraran per a
canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la

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

marca del fabricant.

i premsant el collaret al tub amb dos cargols.

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la

4.4.

Vàlvules.

pressió interior.
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament del
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines.

sector de la xarxa.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara:
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

- per a tubs de fibrociment

ferro colat

- per a tubs de polietilè

polietilè

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou

- per a tubs de foneria

foneria

resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es
puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.

Els collarets de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de
tub.
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Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb

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

pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.
4.4.2. Vàlvules de papallona.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o
bronze i estaran perfectament ajustades.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la
corrosió.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i

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

d’acer fos per a pressions superiors.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. S’instalꞏlaran segons indicacions de la

La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d’acer inoxidable. La tanca es

companyia subministradora. Es colꞏlocaran dins d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si

produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos.

en porten, es colꞏlocaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que
permetrà accionar-les.

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

Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del
servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre

vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta.

serà estanca.
4.4.3. Vàlvules de retenció.

4.4.1. Vàlvules de comporta.
Seran de tipus de comporta oscilꞏlant senzilla o doble. El cos serà de foneria modular o foneria
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 125 mm. Tindran el cos de foneria modular o

grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. Quan

foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors.

siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre

L'eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la valona de fixació.

juntes d'elastòmer. La tanca sempre serà estanca.

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre

4.4.4. Purga.

superfície d’elastòmer.
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm.

prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única
El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals

cara.

fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions "Gibault".
4.4.5. Ventoses.
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.

extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.
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Aquestes vàlvules s’instalꞏlaran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i

a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un

tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.

moment de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig.

4.4.6. Boques de rec.

4.6.

El cos serà de ferro colat i les aixetes seran de bronze.

4.6.1. Rases.

EXECUCIÓ DE LES OBRES.

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d'aliatge d'alumini o bronze, DN 45
o 70. S’Instalꞏlarà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i

Les rases per a instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària

tapa de ferro colat desmuntable.

suficient per a instalꞏlar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la
generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instalꞏli sota voreres. Se situarà a la

4.4.7. Comptadors per a les boques de rec.

seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada colꞏlocada.

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els

El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10

criteris per a la seva instalꞏlació, conjuntament amb la Direcció d'obra.

cm, com a mínim.

4.5.

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o

Hidrants.

terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la Direcció d'Obra, i es
Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993,

compactaran perfectament els costats del tub.

de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis.
La seva localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix l'annex a la norma UNE 23-

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa

033.

de l’apartat 5.1.2 "Rebliment de rases".

4.5.1. Hidrants soterrats.

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

El tipus d'hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a
150 m. S’instalꞏlaran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de

ràcord d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400.

l'apartat 5.1.4.
Per a les canonades instalꞏlades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior.

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així
mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la

4.6.2.

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes).

normativa de Bombers.
Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a
4.5.2. Hidrants aeris.

100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra

de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.

accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi
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Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de
fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. Compliran les

suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La

condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables

paret serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix

per rosegadors.

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

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.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que
hi entri.

Les canonades han de complir els requisits de la norma UNE EN 1916 i del seu complement,
identificat com UNE 127916.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula
que continguin.

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la
secció principal del tub.

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

El formigó envoltant del tub serà del tipus HM-15.

5. SANEJAMENT I CLAVEGUERAM.

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.

5.1. TUBS I CANONADES.
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat
Tubs de fibrociment.

o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars.

Els tubs de fibrociment estaran fabricats per enrotllat continu de capes laminars de 0,2 mm de
gruix, sobre mandrí d'acer de superfície completament llisa. La fibra del material serà d'amiant

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5

de la millor qualitat, i els diàmetres interiors i les pressions de treball i de ruptura seran les

atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara

establertes en les normes UNE 41080 i en les especificacions del M.O.P.T. Els diàmetres

que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig

seran proporcionals als cabals i a les pressions que hauran de suportar.

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

Tubs de PVC.

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.

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés
de suspensió i mescla posterior expansionada.

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

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE-EN 1452-1:2000, UNE-EN 1452-2:2000 i UNE-EN
1452-3:2000, i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.
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Ø (mm)

Tolerància de

Gruix mínim

Tolerància

Absorció (cm³/m) Càrrega ruptura

longitud

(mm)

diàmetre (mm)

100

± 1%

22

±2

100

2.400

-

El subministrament i colꞏlocació dels materials.

125

± 1%

22

±2

105

2.500

-

La fabricació del pericó, embornal o pou i les operacions necessàries pel seu lligam

150

± 1%

22

±2

110

2.600

200

± 1%

23

±3

120

2.700

300

± 1%

30

±4

160

3.000

400

± 1%

36

±4

210

3.200

500

± 1%

40

±5

270

3.500

600

± 1%

58

±6

300

3.800

800

± 1%

74

±7

360

4.300

1000

± 1%

90

±8

440

4.900

1200

± 1%

102

± 10

540

5.600

1500

± 1%

120

± 12

600

6.000

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

(kg/m)

amb la resta de l'obra.
-

Les tapes.

-

La neteja i manteniment del pericó, embornal 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, embornals i pous es construiran amb les formes i mides
indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols o les que
indiqui l’enginyer Director de les Obres. L'execució de les obres haurà d'acomplir les
especificacions del PG-4.
Claveguerons de formigó.

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

Definició: Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge

sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués

transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó

algun tub.

prefabricats, embeguts en formigó.

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

Hauran d'acomplir les especificacions del PG-4.

-

Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.5.5 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques

-

L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu

Particulars.

embolcall de formigó i plànols.

5.2. UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL

-

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.

Pericons, embornals i pous.

-

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.

Definició: Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons, embornals i pous de formigó,

-

blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat

El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o
connexions a baixants.

pel Director de l'Obra.

-
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-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

-

Preparació de la base d’assentament del calaix.

-

Muntatge i desmuntatge de cindris.

Execució de les obres: Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny

-

L’encofrat i desencofrat.

i execució de la solera de formigó. La colꞏlocació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als

-

Execució de la solera, les testeres i els dintells, segons les mides indicades als

plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos,

plànols.

havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva

-

El subministrament i colꞏlocació dels materials (formigons, acer,...).

correcta colꞏlocació. El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta

-

El subministrament i colꞏlocació dels materials d’impermeabilització (junts, trasdos,

quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament

dintell....)

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-ne d'ajustar a les dimensions que figuren als

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.

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.

Execució de les obres: Els calaixos es construiran amb les formes i mides indicades als
plànols. La situació serà la indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el

Colꞏlectors de PVC i formigó.

Director de les Obres.

Definició: En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

6

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS.

-

L’excavació de la rasa necessària per a colꞏlocar el tub colꞏlector.

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i

-

El subministrament i colꞏlocació dels tubs.

encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.

-

Fabricació i posada en obra del formigó de recobriment fins per sobre de la
generatriu superior del tub.

-

A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el

Subministrament i disposició de les armadures adients, en el cas que així ho indiquin

gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.

els plànols.
-

El rebliment de la rasa amb el material procedent de l’excavació.

-

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

Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o
normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.

que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.
Execució de les obres: Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als
plànols i a allò que, sobre el particular, assenyali l’Enginyer Director. Un cop realitzada

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota

l’excavació de la rasa, es procedirà a la colꞏlocació del tub i , en el seu cas, les armadures i a

índole promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres

l’execució del recobriment amb formigó HM-15, segons les dimensiones i formes indicades als

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són

plànols de cadascun dels elements.

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.

Clavegueres amb calaixos de formigó
Definició: En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora:
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CAPÍTOL

5.-

CLÀUSULES

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

CONTRACTUALS

REGULADORES DE LA VALORACIÓ PER A ABONAMENT DE LES OBRES.
En tot allò relacionat amb la valoració per a abonament de les obres serà aplicable el que
s’indica en els Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques.
Independentment d'aquests Plecs de Clàusules, i amb la finalitat de garantir la correcta
execució de les rematades i acabats de les diferents unitats d'obra, la Direcció d'Obra podrà
retenir fins a un 5 % del seu valor percentual en tant no s'hagi completat i tancat l'execució de
les llistes de rematades i acabats corresponents que la Direcció d'Obra hagi facilitat al
Contractista.
CAPÍTOL

6.-

CLÀUSULES

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

CONTRACTUALS

REGULADORES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
En tot el relacionat amb l'execució de les obres serà aplicable, a més del contingut del present
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'indicat en els Plecs de Clàusules Contractuals
Generals, Particulars i Específiques.

Barcelona, desembre de 2018
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APÈNDIX 1.- CONTROL DE QUALITAT

PLEC DE CONDICIONS

233

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

particulars inclòs a l’apèndix número 2: Plec de prescripcions tècniques particulars de ferms i

CONTROL DE QUALITAT

paviments, en el seu apartat específic del capítol 3. Cas que hi hagi incongruència entre les
1. OBJECTE DE L'ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT I VALIDESA

especificacions del Plec General i les particulars prevaldran les del Plec de prescripcions
particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la seva invalidesa.

En el present Annex s'indiquen, per a cada material i producte elaborat incorporat per realitzar
2. CONTROL DE QUALITAT

les unitats d'obra, i per a cadascuna d'aquestes, les operacions de control de qualitat a
realitzar, la freqüència amb que realitzar-les, i els criteris d'acceptació o rebuig en funció dels

2.1. SÒLS I OBRES DE TERRA.

resultats obtinguts, i això tant per qualificar els materials de les diferents procedències

2.1.1. Desmunts en terra.

proposades pel Contractista, o existents en la traça, com les unitats d'obra construïdes.

2.1.1.a. Control de producció
Tot el recollit en aquest annex haurà de servir de base mínima per a la redacció, per part del

Per cada tres mil metres cúbics (3.000 m3) excavats, o cada dia de treball si no s'aconsegueix

Contractista, del Pla d'Assegurament de la Qualitat i Media Ambient (PAQMA)

la xifra indicada:
1 presa de mostra

Cal assenyalar, no obstant, que en el punt 4 del present Plec de Prescripcions Tècniques

1 granulometria per tamisatge

NLT-104/91

existeixen algunes partides significatives on ja s’incorpora el Control de Qualitat essencial que

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

haurà de realitzar el Contractista. Aquest annex servirà de complement a les especificacions

1 Proctor modificat

NLT-108/98

marcades en el punt 4 del present Plec.
Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) excavats, o cada setmana de treball, si la
Si el Plec de Clàusules Contractuals no indica res al contrari, el Contractista està obligat a

producció en ella fos inferior, tamisatge.

executar al seu càrrec totes les mesures i assaigs d’Autocontrol que s’incloguin dins el Pla de

1 CBR

NLT-111/87

Qualitat i Medi Ambient que està obligat a redactar abans de l’inici de les obres i que ha de ser
aprovat per la Direcció de les Obres.. Per la part de la seva redacció que faci referència als

Si els materials es destinen a coronació de terraplè, per als mateixos volums o períodes de

assaigs d’Autocontrol s’atendrà al present annex de Qualitat per a cadascuna de les diferents

temps assenyalats, es realitzaran doble nombre d'assajos.

unitats d’obra, independentment d’allò reflectit a l’Annex número 2 “Qualitat i Medi Ambient”,
tant pel que fa a la tipologia i nombre d’assaigs, com al pressupost resultant, que s’ha

2.1.1.b. Control d’execució

d’entendre sempre només a títol orientatiu. El nombre i tipologia dels assaigs seran en tot cas,

En cada tres mil metres quadrats (3.000 m²) de fons de desmunti es realitzaran:

com a mínim, els estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat pel Plec de 21 de març de 1984

1 presa de mostra

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

1 granulometria por tamisatge

NLT-104/91

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

Igualment, si el Plec de Clàusules Contractuals no indica res al contrari, el Contractista està

1 Proctor modificat

NLT-108/98

obligat a executar al seu càrrec fins al 20 % de totes les mesures i assaigs de Contrast que

1 CBR

NLT-111/87

INVICAT estimi necessàries per corroborar la validesa dels assaigs d’Autocontrol que es
porten a terme o per complementar-los de manera justificada, fins a un màxim del 1% del PEM

i, una vegada conclosa la seva compactació, o sobre la superfície preparada en un dia de

de l’obra licitada.

treball, si fos inferior,
5 densitats seques

NLT-109/87

El Control de Qualitat dels treballs referents a l’activitat 6 “Ferms bituminosos i paviments” i els

5 humitats in situ

NLT-110/72

referents a l’activitat 7 “Marques vials” acompliran també allò establert al Plec de Prescripcions

1 assaig de placa de càrrega  30 cm

NLT 357/98
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S'acceptarà el lot de superfície si:
-

La mitjana de les cinc densitats seques supera el valor corresponent al 100% de la

2.1.2.c. Coronació de terraplens.

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat;

Es controlarà com s'ha indicat en 71.1.1.b. per al fons de desmunti.

-

Dos o menys de les densitats seques estan entre el 98% i el 100% PM;

-

Els valors de E2 i E1 compleixen que E280 Mpa,

2.2. FORMIGONS I OBRES DE FORMIGÓ

E150 Mpa i E2/E12.2.

2.1.2. Terraplens.

No s'admetrà subministrament per part de planta alguna en tant no es disposi de la

2.1.2.a. Fonament de Terraplens.

documentació assenyalada en 2.6.3.3. del P.P.T.P.

Per cada cinc mil metres quadrats (5.000 m²) es realitzaran els següents assajos

2.2.1. Nivells de control

d'identificació:

Els nivells de control a aplicar, segons els tipus de formigó, seran els següents:

1 presa de mostra

Nivell reduït

1 granulometria por tamisatge

NLT-104/91

-

12,5 o 15N/mm2, emprats en massa.Formigons de fck

1 determinació de límits Atterberg

NLT-105-106/91

-

Es realitzarà una (1) determinació de con Abrams en cada camió cuba de volum 9

1 Proctor modificat

NLT-108/98

1 CBR

m3). Es modelaran dues provetesigual o inferior a nou metres cúbics ( 15x30 cm) per

NLT-111/87

dia d'ocupació, per a trencament acilíndriques normalitzades (2

vint-i-vuit dies,

determinant-se fest=0,75×x1, sent x1 la més baixa de les dues resistències
I una vegada conclosa la seva preparació, sobre igual superfície, o la preparada cada dia, si no

obtingudes.

aconseguís tal valor:

Nivell normal

5 densitats seques

NLT-109/87

-

Formigó HA 25 per armar.

5 humitats in situ

NLT-110/72

-

Es realitzaran dos (2) determinacions de con Abrams en cada camió cuba de 9
m3).volum igual o inferior a nou metres cúbics (9 m3)

S'acceptarà el lot de superfície si:
-

-

La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima

de cada lot sigui:

obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i
-

Dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 95% i el 93% de la màxima

-

pilotis, fustos, sabates o carregadors: 100 m3

-

piles paredi, murs, estreps, lloses i taulers: 200 m3, o 500 m2 si el seu grossor és

obtinguda en l'assaig Proctor modificat.

inferior a quaranta centímetres (<40cm).
-

2.1.2.b. Nucli de terraplens.
NLT-109/87

5 humitats in situ

NLT-110/72

triades a l'atzar, per a trencament a vint-i-vuit dies.
-

S'acceptarà el lot de superfície si:

Es determinarà la resistència característica de cada lot com indica la EHE-08 en 84.

Nivell intens

La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i

-

En cadascun d'aquests lots es modelaran sis provetes cilíndriques 15x30 cm), a raó
de dos (2) per cisterna, prenent els materials de  normalitzades (6 tres cisternes

5 densitats seques

-

Es constituiran lots de control dins de cada obra de fàbrica, de manera que el volum

dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 98% i el 96% de la màxima

-

Formigons per pretesar, i en lloses.

-

Es durà a terme de manera semblant al normal, però es modelaran dotze (12)
provetes per lot en iniciar l'ocupació i en tant no s'aconsegueixin quatre (4) lots

obtinguda en l'assaig Proctor modificat.

consecutius amb fest=fck
Complert això, es reduirà a sis (6) el nombre de provetes per lot en tant fck esfck. Cada
vegada que resulti fests'obtingui per tots ells fest tornarà a dotze (12) provetes per lot, i des
d'aquesta a l'anterior quan de nou fck.es donin quatre determinacions consecutives fest
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2.2.2. Decisions derivades del control de resistència



Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparació de defectes de superfície.



Tots els assajos per identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en

Es rebutjarà qualsevol massa de formigó l'assentament del qual en con Abrams sigui major de

zones a soldar dels materials.

set centímetres (7 cm), excepte si va destinada a la construcció de pilotis.
fest>fck
festfck



S’accepta el lot.
fest0,95×fck

0,95×fck>fest0,9×fck

perpendicular a la superfície.

S’accepta el lot.

Als efectes del control del subministrament dels productes d’acer laminats en calent per a

S’accepta el lot amb penalització:

estructures metàlꞏliques, s’anomena partida al material que simultàniament compleixi les

P(%)=10+(95-100fest/fck) =105-100×fest/fck
fest<0,9×fck

Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció

següents condicions:

Es realitzaran els assajos d'informació dels tipus



b) i c)indicats en l'article 88.5 de la EHE-08, i s'estarà al que, segons els resultats obtinguts,

Que pertany a una de les sèries de productes normalitzats segons s’estableix a la Taula
corresponent del PG-3.

disposi la Direcció d'Obra.



Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer.

També es consideraran defectuosos els alçats, si els seus paraments externs presenten



Que procedeixi d’un mateix fabricant.

desplomis superiors a l'un per cent (1%), o irregularitats superficials majors de dos centímetres



Que hagi estat subministrat d’una vegada.

(±2 cm), i s'hauran de demolir si els desplomis excedeixen del dos per cent (2%) i les

No es podran utilitzar productes d’acer laminats en calent per estructures metàlꞏliques que no

irregularitats superficials de tres centímetres (±3 cm).

estiguin acompanyats de la documentació indicada a continuació.

Les lloses, llindes i taulers es consideraran defectuosos si els seus L), sent intradós presenten

Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà, amb documentació annexa, que

fletxes o contrafletxes majors de f = x2/(1000 majors de f = x2/(1000L), sent

contindrà, entre altres, les següents dades:

x la distància del punt comprovat al suport més proper, i



Nom i adreça de l’empresa subministradora.

L la longitud de l'obertura.



Data de subministrament.

2.2.4.



Identificació del vehicle que el transporta.



Numero de partides que componen el subministrament, identificant, per cada partida, al

2.2.3. Toleràncies geomètriques

Elements prefabricats de formigó

Cada lot de peces prefabricades arribarà a obra acompanyat de Certificat de garantia del
fabricador, i de les fulles d'assaig que acreditin el control de fabricació al fet que han estat

fabricant i el seu contingut (pes, numero de perfils o xapes, tipus de producte, tipus i

sotmeses. Es rebutjaran les que presentin forats i/o escantellats; donin un so sord en ser

grau d’acer).

copejades amb un martell; o presentin fissures d'obertura superior a dues desenes de

A més, cada partida haurà d’arribar acompanyada de la següent documentació, segon el cas:

milꞏlímetre (>0.2 mm).

Si es tracta d’una partida amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut segons
l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3:

2.3. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES



Document acreditatiu de que la partida està en possessió d’una marca, segell o distintiu
de qualitat reconegut.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.



Certificat del fabricant, signat per persona física, en el que s’indiquin els valors de les

La Direcció d’Obra valorarà la conveniència d’efectuar una visita d’inspecció a les

diferents característiques segons s’especifica als apartats 6.1.11.3 i 6.1.11.4, segons

instalꞏlacions de fabricació dels productes inclosos en l’àmbit d’aquest apartat. Aquesta visita

correspongui, d’aquest Plec, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent

es realitzarà preferiblement abans del inici del subministrament i tindrà com objecte

per estructures metàlꞏliques compleixen les exigències contingudes en aquests apartats.
Si es tracta d’una partida sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, segons

comprovar la idoneïtat per a la fabricació i la implantació d’un control de producció.

l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3:
En relació amb aquest control de producció, el Director d’Obra especificarà al menys:
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Certificat del fabricant, signat per persona física, en el que s’indiquin els valors de les

Es distingeixen dos nivells diferents d’intensitat per al control dels abassegaments d’aquests

diferents característiques segons s’especifica als apartats, segons correspongui, d’aquest

productes:

Plec, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent per estructures



Control d’abassegaments amb una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut, segons

metàlꞏliques compleixen les exigències contingudes en aquests apartats.

l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. En aquest cas, els resultats del control s’han

Resultats dels assajos, que justifiquin que els productes d’acer laminats en calent

de disposar abans de la posada en obra de la unitat d’obra de la que formen part.



d’aquesta partida compleixen les exigències establertes als apartats, segons

Control d'abassegaments sense una marca, segell o distintiu de qualitat reconegut,

correspongui, d’aquest Plec, efectuats per un laboratori autoritzat conforme al Reial

segons l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. En aquest cas els assajos s’han de

Decret 2200/95, de 28 de desembre i reconegut per la Direcció d’Obra.

realitzar i obtenir els resultats, prèviament a l’execució de la unitat d’obra de la que vagin

Una vegada comprovada la documentació que ha d’acompanyar al subministrament, s’haurà

a formar part, de tal forma que tots els productes d’acer laminats en calent per estructures

de procedir a comprovar el correcte marcat dels productes segons els criteris establerts per la

metàlꞏliques que s’utilitzen en cada unitat d’obra han d’estar prèviament totalment

norma reconeguda que reguli la seva fabricació.

identificats.

Les xapes i plànols amples de gruix no inferior a tres milꞏlímetres ( ≥ 3 mm ) i ample no inferior

Els criteris d’acceptació i rebuig seran:

a mil cinc-cents milꞏlímetres (≥ 1500 mm) portaran la marca d’identificació del fabricant, el



Característiques dels acers. Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant un assaig

número de la peça, el número de colada, les dimensions, i la designació del tipus i grau de

de cadascuna de les característiques, segons s’especifica a la UNE-EN 10025 o a la

l’acer, pintats i encunyats.

norma de condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui. Si els

No es podran utilitzar productes d’acer laminats en calent per estructures metàlꞏliques que no

resultats de tots els assajos són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si el

estiguin correctament marcats.

resultat, per alguna de les característiques, no és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig

Es comprovarà que els perfils i xapes laminades en calent, per estructures metàlꞏliques,

d’aquesta característica sobre quatre (4) noves provetes de la unitat d’inspecció

abassegats es corresponen amb tot el prèviament comunicat a la Direcció d’Obra, tal como

corresponent. Qualsevol fallada que es registri en aquests nous assajos obligarà a

s’especifica a l’apartat 6.1.11.5 d’aquest Plec.

rebutjar la unitat d’inspecció.

Als efectes del control dels abassegaments, s’anomena unitat d’inspecció al material que



simultàniament compleixi les següents condicions:

Toleràncies dimensionals, de forma i de massa: Cada unitat d’inspecció serà controlada
mitjançant assajos sobre un producte mostra. Si els resultats de tots els assajos són



Correspon al mateix tipus i grau d’acer.

satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si el resultat, per a alguna de les



Procedeix d’un mateix fabricant.

característiques, no és satisfactori, s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica



Pertany a una de les següents sèries en funció del gruix màxim de la secció:

sobre quatre (4) nous productes mostra de la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol
fallada registrada en aquests nous assajos obligarà a rebutjar la unitat d’inspecció.

o Sèrie lleugera (e ≤ 16 mm).
o Sèrie mitja (16 mm < e ≤ 40 mm).
o Sèrie pesada (e > 40 mm).

Característiques mecàniques: Cada unitat d’inspecció serà controlada mitjançant assajos

La grandària màxima de la unitat d’inspecció serà de:

norma de condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui. Si els



resultats dels dos assajos són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si els dos

sobre dos (2) jocs de provetes, que s’agafaran, segons s’especifica a la UNE-EN 10025 o a la

Vuitanta tones (80 t), en el cas d’abassegaments amb una marca, segell o distintiu de

resultats fossin no satisfactoris, la unitat d’inspecció serà rebutjada, i si només un d’ells resulta

qualitat reconegut, segons l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.



no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques

Quaranta tones (40 t), en el cas d’abassegaments sense una marca, segell o distintiu de

sobre setze (16) jocs de provetes de la unitat d’inspecció corresponent. El resultat es

qualitat reconegut segons l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels resultats obtinguts supera el valor mínim

Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat dels

garantit i tots els resultats superen el noranta cinc per cent (95%) d’aquest valor. En cas

abassegaments seran sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

contrari la unitat d’inspecció serà rebutjada.

PLEC DE CONDICIONS

237

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

INSPECCIÓ VISUAL
Les activitats de control seran realitzades per una Entitat de Control homologada, que cal que
sigui externa a l’Empresa Adjudicatària i/o al Taller fabricant de l’estructura a excepció del

A més de la part de control dimensional que ja s’ha descrit, s’efectuarà una inspecció visual de

control visual i dimensional que podrà ser realitzat pel propi Taller. Tots els inspectors externs

l’estat dels components, a fi de detectar esquerdes, fissures o altres defectes. Igualment,

al Taller tindran la seva corresponent homologació i cal que pertanyin a l'Entitat de Control

s’inspeccionarà visualment el 100 % de les soldadures realitzades, tant a topall com en angle,

assenyalada. Ambdues homologacions cal que hagin estat fetes per l’Organisme Oficial

centrant aquesta inspecció, especialment, sobre la detecció d’entalles, mossegades, fissures,

competent i estar en vigor. L’Empresa Adjudicatària o El Taller proposaran al Director de l’Obra

porus i desbordaments. Es mesuraran les soldadures en angle, sobregruixos de cordons en

tres Entitats de Control, i aquest podrà escollir-ne una d’elles.

angle i a topall, i profunditat de les mossegades.

Abans de l’inici dels treballs en Taller, i desprès de la realització dels Plànols de Taller, es

Aquesta inspecció es farà d’acord amb els criteris d’acceptació establerts en l’Annex adjunt i

desenvoluparà un Pla de Punts d’Inspecció i un Manual de Procediments que, verificant aquest

en la Norma AWS D1.1 i D1.2, en particular en el seu capítol 9.

Plec, recullin els paràmetres a utilitzar en la fabricació i la inspecció, i que haurà de ser aprovat
pel Director d l’Obra.

ASSAIGS NO DESTRUCTIUS

De tots els controls s’escriurà el seu corresponent protocol d’inspecció, on a més de la

Es realitzarà una inspecció per mitjà de líquids penetrants, d’un 10 % del total de la longitud

descripció i resultats de l’assaig, s’adjuntaran els plànols generals del Taller en els que

de les soldadures en angle, amb els nivells d’acceptació fixats en la Norma AWS D1.5.

s’assenyalarà la zona i posició exacta de l’esmentat control.

Aquesta inspecció serà posterior a la visual i realitzada pel mateix Inspector que seleccionarà
aquestes soldadures, i sempre comprendrà els extrems (inicis i finals) dels cordons. Quan la

CONTROL DIMENSIONAL

porositat superficial sigui excessiva, a criteri de l’Inspector de la Direcció d'Obra, serà obligatori
realitzar una inspecció de l’interior del cordó, amb partícules magnètiques.

S’efectuarà un control dimensional dels components a unir amb les seves preparacions de
vora, curvatures, etc..., així com de les

peces acabades, de manera que verifiquin les

Igualment, es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topall, tant

dimensions dels plànols amb les toleràncies fixades en l’Annex o, en el seu defecte, les

de xapes en continuació, de xapes amb ales de perfils, com d’unions en T (rigiditzadors amb

fixades en la Norma Bàsica NBE MV 104 o la Norma UNE 76100, prenent de totes elles la més

ales). Es consideraran acceptables les

restrictiva, excepte per autorització de l’Autor del Projecte o la Direcció d'Obra. Es realitzarà

14011. En el cas d’inspecció amb procediment ultrasònic, els nivells d’acceptació seran els

també un Control dimensional tant de les preparacions de vora en les xapes a soldar a topall

assenyalats en la norma AWS D1.1 i D1.5. Quan coexisteixin els dos procediments

com dels tamanys dels cordons (sobregruixos, gorjes, etc...), de les soldadures d’angle i a

d'inspecció, en una mateixa costura caldrà realitzar simultàniament ambdós, quan això sigui

topall, segons l’assenyalat en els plànols i amb les toleràncies del document adjunt i la Norma

possible.

radiografies qualificades amb 1 o 2 segons UNE

AWS D1.1 i D1.5.
La inspecció serà la següent, estant els percentatges referits a la longitud total dels cordons
(es considerarà la meitat de les unions comprimides i l’altra meitat traccionades, en primera
aproximació):
* Unions transversals a topall d’ales o cordons traccionats: Inspecció per radiografies al 100 %.
* Unions longitudinals a topall d’ales o cordons traccionats: Inspecció del 25 % (radiogràfica o
ultrasònica)
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* Unions a topall, tant transversals com longitudinals, situades en ales o cordons comprimits:

Adjudicatària de l’Obra o del Taller fabricant de l’estructura, tant en el que fa referència al seu

Inspecció del 25 % (radiogràfica o ultrasònica)

cost com al termini contractat que no tindrà variació per aquestes causes.

* Unions a topall en ànimes, centrant aquesta inspecció en la part traccionada de la mateixa:
inspecció del 25 % (radiogràfica o ultrasònica)

Control de perns connectadors

* Unions a topall en T, rigiditzadors-ales: 10 % per ultrasons.
* Unions en angle en T, rigiditzadors-ales o rigiditzadors-ànimes: 10 % per ultrasons.

ASSAIGS PREVIS

* Soldadura a topall o en angle, ala-ànima, i soldadura en angle d’unió de platabandes
inferiors: inspecció del 2 % per ultrasons, en totes les

bigues, assegurant que no hi ha

Abans de començar la soldadura dels perns, que obligatòriament es realitzarà amb màquina

defectes interns i falta de fusió: aquesta inspecció comprendrà els finals dels cordons, i serà

automàtica, s’homologarà el procediment de soldadura. A tal fi se soldaran tres perns sobre

independent de la inspecció per líquids ja esmentada.

unes xapes del mateix material i amb el màxim gruix de xapa dels elements reals. Es realitzarà
un control amb líquids penetrants que asseguri que la soldadura no té fissures, si no és així, el

En el cas que no puguin realitzar-se algunes de les

inspeccions assenyalades o que

procediment de soldatge es corregirà, i s’hauran de soldar i assajar-se conjunts de tres perns

l’inspector que efectua el Control no garanteixi el resultat que se cerca amb aquestes, es

realitzant altre cop l’assaig fins que sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran

realitzarà, a càrrec del l’Empresa Adjudicatària o del Taller, un altre tipus d’Inspecció més

assaigs a tracció fins ruptura: el procediment se considerarà homologat si la ruptura no es

adequada, amb els mateixos percentatges assenyalats.

produeix per la soldadura i el valor de la càrrega de ruptura és igual o superior a la nominal del
pern.

Preferentment es localitzaran les inspeccions en les zones de creuament de dos o més
cordons i en el principi i final d’aquests. La resta de les posicions a controlar seran fixades per

El procés descrit anteriorment haurà de repetir-se sempre que es produeixi algun canvi en el

l’Inspector de Control de Qualitat.

procediment de soldatge.

Quan es detecti algun defecte no admissible, en qualsevol tipus d’inspecció, es repararà i

CONTROL DE QUALITAT

s’inspeccionarà tota la zona i la seva unió amb les contigües: a més, s’haurà de realitzar una
altra radiografia (o inspecció ultrasònica si no és possible la radiografia) en una altra unió que

Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la soldadura dels perns: aquells perns on el

estesa previst radiografiar, aplicant a aquest el mateix criteri. En el cas que en una mateixa

cordó de soldadura sigui incomplet (<360 º) es repararan omplint la part sense soldadura amb

costura, o unió, es detectin, en qualsevol de les

inspeccions assenyalades, dos o més

un cordó que tingui com a mínim una altura de 8 mm, i sobrepassi en un mínim de 10 mm de la

defectes, s’inspeccionarà tota la costura al 100 %. Igualment, si del control fet en tota

zona sense soldadura per a cada costat. El replè es farà per mitjà d’un procediment de

l’estructura es detecta més d’un 20 % de soldadures defectuoses el Director d'Obra podrà

soldadura manual per arc amb elèctrodes de 4 a 4.8 mm de baix contingut en hidrogen.

exigir una inspecció del 100 %.
L’escurçament d’un pern connector desprès de soldat serà de 2 a 4 mm. Si l’escurçament d’un
Les soldadures efectuades en el muntatge en Obra s’inspeccionaran en una quantia doble a

pern connector desprès de soldat és insuficient (menys d’1.6 mm respecte a l’especificat) s’ha

l'assenyalada, quan això sigui possible, i la posició d’aquests controls, també assenyalat per

de parar la soldadura i corregir les causes.

l’Inspector de la Direcció d'Obra o el de l'Empresa Constructora.
Les zones del material base sobre les que se soldaran els perns, estaran convenientment
raspallades i lliures d’òxid i calamina: se suggereix un raig comercial en les mateixes.

Totes les despeses derivades tant del Control assenyalat com de l’excés de control produït per
la mala execució o per la detecció de defectes (nova inspecció de zones reparades, inspecció
al 100 % si hi ha excessius defectes, repeticions, etc...) anirà a

Es realitzarà una inspecció del 3 % de tots els perns colꞏlocats, consistent en sotmetre'ls a

càrrec de l'Empresa

l’assaig de doblegat a 15º de la vertical, amb maça o fent palanca amb un tub, quan soldadura
PLEC DE CONDICIONS

239

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

estigui freda; si falla la unió o la soldadura queda fissurada, el que es comprovarà amb líquids

incompleixen; o incompleix una i, triada una altra mostra de setze (16) provetes per

penetrants, el pern se substituirà. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment sobre aquells

partida, la semisuma dels dos valors menors trobats fos inferior al garantit, i algun

perns que tinguin el cordó amb aspecte rugós, porós, no brillant, amb mossegades, o

valor resultés inferior al 95% d'aquest.

insuficientment

escurçat. Per

cada pern amb unió

incorrecta,

en

aquest

assaig,
2.5. TOT-U ARTIFICIAL

s’inspeccionaran tres perns nous. Aquesta inspecció es realitzarà, preferentment, sobre els
mateixos perns de manera que en cas de fallada, se prenguin les mesures correctores.

2.5.1. Control de procedència
En les zones on hagi d’eliminar-se un pern mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint
Es prendran quatre (4) mostres de cada procedència proposada. En cada mostra es

prèviament les mossegades amb elèctrode de baix contingut en hidrogen.

realitzaran els següents assajos:
2.4. ACER PER ARMADURES

- 1 Humitat natural (NLT-102/91).
- 1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91).

Cada partida d'acer, ja sigui en barres corrugades o en filferros o cordons, arribarà a obra

- 1 Proctor Modificat (NLT-108/98).

acompanyada de Certificat de garantia del taller de laminació fabricadora.

- 1 Equivalent de sorra (NLT-113/87).

S'aplicarà el control a nivell normal.

- 1 CBR (NLT-111/87).

Per cada partida que arribi a obra, amb pes total igual o menor de vint (20) tones, es prendran

- 1 Desgast Los Angeles (NLT-149/91).

dues provetes de cada diàmetre inclòs en la mateixa, procedint a:

- 1 Coeficient de neteja (NLT-172/86).

-

-

Verificar que la secció equivalent és
Seq  0,95×Sn

per 25 mm

Perquè s'admeti el subministrament, tots els valors d'assaig sobre les quatre mostres, hauran

Seq  0,96×Sn

si >25 mm

de complir els valors especificats.

Verificar que les característiques geomètriques dels ressalts, en les barres
2.5.2. Control de producció

corrugades, estan compreses dins dels límits admissibles establerts en el certificat
d'homologació.
-

Assaigs de doblegat simple a 180° i doblegat desdoblegat a 90° sobre mandrils dels

S'examinarà la descàrrega a l'acopi o en el tall, rebutjant els materials que, a simple vista,

diàmetres fixats en la taula 31.2.b de la EHE-08, segons Normes UNE 36088/I/88,

presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat

36097/I/81, 36099/I/96 i 36092/I/96.

en la fórmula de treball.
Cada dia que s'utilitzi tot-u artificial en l'obra es realitzaran els següents assajos:

Es rebutjaran les partides en què:
-

La secció equivalent de les dues verificacions incompleixi l'assenyalat en 7.1.4.1.

-

La secció equivalent d'una verificació incompleixi el prescrit i, en realitzar nova

- 1 Proctor modificat, segons Norma NLT-108/98.
- 1 Equivalent de sorra, segons Norma NLT-113/87.

verificació sobre quatre (4) provetes, resulti incompliment en qualsevol d'elles.
-

- 1 Granulometria por tamisat, segon Norma NLT-104/91.

Les característiques geomètriques dels ressalts de qualsevol barra estiguin fora dels
límits marcats en el certificat d'homologació.

-

Un cop per setmana

Es formin esquerdes o fissures en l'assaig de doblegat o doblegat desdoblegat en les

- 1 Determinació de l’índex de llenques, segons Norma NLT-354/91.

dues provetes.
-

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons Norma NLT-105/91 i 106/91

Si les característiques mecàniques d'algun diàmetre incompleixen l'exigit i, triades

- 1 Coeficient de neteja, segons Norma NLT-172/86.

dues provetes de cada partida arribada a obra d'aquest diàmetre, igualment
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Respecte a la rasant, les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta
Un cop al mes

en els Plànols del Projecte no excediran les toleràncies especificades en l'apartat 510.7.3 del

- 1 Desgast dels Angeles, segons Norma NLT-149/91.

PG-3, ni existiran zones que retinguin aigua.

Si en la meitat dels dies d'ocupació durant una setmana: s'obtinguessin valors de l'equivalent

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'embassada, el

de sorra inferiors o iguals a trenta-dues (32); o les granulometries diferissin del fus ZA-40 de

Director de les Obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi

manera que en els tamisos UNE 20 i 3%) punts dels valors màxims o mínims10 se

el minvament amb l'gruix addicional necessari. Quan la tolerància sigui depassada per excés,

separessin en tres o més ( 2%), i en els UNE 400 mm iestablerts, en els UNE 5 i 2 en dos o

aquest es corregirà sempre que això no suposi una reducció de l'gruix de la capa per sota del

més punts ( 1%), es procedirà a detenir el subministrament, i a80 mm en un o més punts (

valor especificat en els Plànols.

una intensificació del rentat i revisió del sistema de dosificació, i el Director d'Obra fixarà les

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts,

condicions per admetre la represa del subministrament.

es procedirà si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es
escarificarà la capa en una profunditat mínima de 15 centímetres (15 cm) i es tornarà a
compactar i refinar.

2.4.3. Control d’execució

2.6. SÒL CIMENT

S'estableix com a grandària del lot de control dos-cents cinquanta metres longitudinals de capa
amb tota l'amplària de cada calçada.

2.6.1.-Control de la procedencia de los materiales
Per cada lot es realitzaran:

1.-Ciment

-1 Proctor modificat (NLT-108/98)

Segons article 202 del PG-3.

-1 Equivalent de sorra (NLT-113/87)
-1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91)

2.-Materials granulars

sobre mostres preses en la planta de preparació.

De cada procedència de material granular per a la fabricació de sòl ciment i per a qualsevol

I una vegada conclosa la compactació:

volum de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE EN 932-1 i de

- 6 humitats naturals (NLT-102/91)

cada una d’elles es determinarà:

- 6 densitats "in situ" (NLT-109/87)
*Límit Líquid i Índex de Plasticitat, segons les normes UNE 103103 i UNE 103104

- 1 placa de carrega (NLT-357/98)

respectivament.
*Contingut de matèria orgànica, segons la norma UNE 103204.

S'acceptarà el lot sí:
-

les sis densitats són majors que la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; o

*Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles segons la UNE EN 1744-1

-

la mitjana de les densitats és major que la màxima, i no més de dues queden entre

*Granulometria del material granular, segons UNE EN 933-1

els valors corresponents al noranta-vuit per cent (98% PM) i el cent per cent (100%
2.6.2.-Control d’execució

PM) de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i
-

1.-Fabricació

el mòdul I2 en l'assaig de placa supera el valor prescrit (120 Mpa), i és 2.2.I2/I1

Amb el material granular del sòl ciment que es produeixi o rebi, es realitzaran els següents
Si no es complissin, simultàniament, les dues primeres condicions, no s'acceptarà el lot i haurà

assaigs:

de recompactar-se. Si no es complissin les condicions de l'assaig de placa de càrrega, s'estarà

Per cada mil metres cúbics (1000 m3) de materials granulars o cada día si s’empra menys

al que determini la Direcció d'Obra.

material, sobre un mínim de dos (2) mostres, una pel matí i altra per la tarda:
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*Límit líquid i índex de plasticidtat segons les UNE 103103 i UNE 103104 respectivament, amb

El fabricant subministrarà un certificat de qualitat, en el qual figuri el tipus i denominació del

el material granular del sòl ciment.

lligant i la garantia que compleix les condicions exigides per a ell en aquest mateix article. Si la
partida fos identificable, i el contractista presentés una fulla d'assajos subscrita per un

Al menys una (1) vegada al mes o sempre que se canvíi de procedencia:

laboratori acceptat pel M.O.P.O., o per un altre laboratori de proves o Organisme de control o

*Contingut en materia orgánica, segons la UNE 103204, del material granular

certificació acreditat en un Estat membre de la C.I.I. sobre la base de les prescripcions

*Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons UNE EN

tècniques corresponents, s'efectuaran únicament els assajos que siguin necessaris per

1744-1, del material granular

completar aquestes sèries, ben entès que la presentació d'aquesta fulla no afectarà en cap cas
a la realització ineludible dels assajos de temperatura d'identificació del tipus d'emulsió,

2.-Compactació

destilꞏlació i penetració sobre residu de destilꞏlació. Per a les emulsions bituminoses

S’efectuaran medicions de la densitat i de la humitat en emplaçaments aleatoris, amb una

importades d'altres Estats membres de la C.I.I. es tindran en compte els resultats dels assajos

frequència mínima de set (7) mesures per cada lot definit en l’apartat 9.3.

que s'hagin realitzat en un altre Estat membre, si estiguessin disponibles, i no es repetiran
innecessàriament els mateixos assajos.

3.-Control de recepció de la unitat acabada

De cada procedència d'àrids, i per a qualsevol volum previst de producció, es prendran dues

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els

mostres i es realitzarà, en cadascuna, l'assaig de l'equivalent de sorra segons la Norma NLT

tres (3) criteris següents:

113/87, comprovant-se que compleix el prescrit en aquest mateix article.
2.7.3. Control de producció

*Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

Per cada trenta tones (30 t), o fracció, d'emulsió bituminosa, o per cada partida si està

*Tres mil cinc-cents metres quadrats (3500 m2) de calçada.

composta per menys quantitat, es realitzaran els següents assajos:

*La fracció construïda diariament

- 1 Càrrega de les partícules de les emulsions bituminoses, segons NLT-194/99.
- 1 Residu per destilꞏlació de les emulsions bituminoses, segons NLT-139/99.

El gruix de la capa es comprovarà mitjançant l’extracció de testimonis cilíndrics en

- 1 Assaig de penetració sobre el residu per destilꞏlació, segons NLT--124/99.

emplaçaments aleatoris que determinarà el Director de les obres.

De l'àrid de cobertura, cada dia que s'utilitzi,
- 2 Equivalents de sorra, segons NLT-113/87.

El nombre mínim de testimonis per lot serà de dos (2), augmentánt-se fins a cinc (5) si el gruix

- 1 Tamisat per el tamís 5 UNE.

d’algun dels dos (2) primers fos inferior al prescrit.

- 1 Determinació de humitat lliure.
Si qualsevol dels assajos sobre l'emulsió incomplís les prescripcions imposades, es rebutjarà

2.7. REGS IMPRIMACIÓ

l'ocupació de la partida.
Si els equivalents de sorra difereixen menys d'un deu per cent (10%) del valor mitjà, i aquest

2.7.1. Presa de mostres

supera el valor exigit; si el rebuig pel tamís 5 UNE és inferior al deu per cent 10%) del pes total

La presa de mostres del lligant hidrocarbonat es realitzarà d'acord amb la Norma NLT 121/99,

de la mostra, i la humitat lliure no excedeix del quatre per cent (4%), es permetrà l'ocupació

"Presa de mostres dels materials bituminosos".

dels àrids.

La presa de mostres de l'àrid, si s'empra, es realitzarà d'acord amb la Norma NLT 148/91

2.7.4. Control d’execució i de producte acabat

"Presa de mostres de roca, escòries, grava, sorra, filer i blocs de pedra emprats com a

2.7.4.1. Dotacions de lligant hidrocarbonat i d’àrid

materials de construcció de carretera".

Les dotacions definitives de lligant i àrid es comprovaran durant l'execució del reg de

2.7.2. Control de procedència

imprimació mitjançant el pesat de safates metàlꞏliques o bandes de paper colꞏlocades sobre la

Prèviament a la realització de regs de imprimació es procedirà a l'acceptació del lligant i de

superfície sense tractar, prèviament a l'extensió del lligant i de l'àrid, i s'ajustaran als valors que

l'àrid.

la superfície tractada sigui capaç d'absorbir en 24 hores.
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2.7.4.2. Temperatura

- La densitat aparent, segons Norma NLT-176/92.

Es vigilaran les temperatures de l'ambient i d'aplicació del lligants mitjançant termòmetres

No s'acceptarà l'ocupació d'àrids ni pols mineral que, en la sèrie de determinacions d'una

colꞏlocats en llocs allunyats de qualsevol element escalfador.

mateixa característica, present valors la diferència dels quals a la mitjana excedeixi del cinc per

2.7.4.3. Criteris d'acceptació o rebuig.

cent (5%) d'aquest quan tots superin l'especificat; o el dos per cent (2%) d'aquest quan la

Les superfícies en què s'apreciïn bandes clares de dotació reduïda, o bandes brillants, per

mitjana superi el valor especificat però alguns assajos no. Si en primera instància es rebutgés

excés de fins en la superfície tractada, i aquestes afectin més del deu per cent (10%) del total,

l'ocupació, es procedirà a nova presa de mostres i realització d'assajos, segons l'anterior, i es

hauran de corregir-se per nova aplicació de lligant en el primer cas, i per gratat, escombratge i

prendrà com a definitiva la resolució al fet que s'arribi amb el criteri marcat.

nou reg, en el segon.

2.8.2. Control de recepció

Si existissin petites depressions plenes de lligant no absorbit, s'eliminarà aquest amb una

2.8.2.1. Lligant hidrocarbonat

quantitat adequada d'àrid de cobertura, portant a abocador la barreja produïda, abans de

De cada partida que arribi a la central de fabricació es prendran dues mostres segons Norma

procedir a l'estesa de mescles asfàltiques.

NLT 121/99, una de les quals es guardarà per a eventuals assajos posteriors.
Sobre l'altra es realitzarà els següents assajos:

2.8. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

-

penetració segons Norma NLT 124/99. La comprovació de concordança amb el tipus
B 60/70 exigit, es realitzarà comparant el resultat P de l'assaig amb els valors indicats

2.8.1. Control de procedència

en la taula 211.2 i seguint el procés marcat en l'apartat 211.5 del capítol 211 tal qual ve

2.8.1.1. Lligant hidrocarbonat

redactat en l'O.M. de 27 de desembre d'1.9;

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de proporcionar un certificat de qualitat en el

-

qual figurin el seu tipus i denominació, així com la garantia que compleix les condicions

el punt de estovament del lligant hidrocarbonat emmagatzemat, pel mètode de l'anell
i la bola segons Norma NLT 125/99;

exigides en l'article 4.32.2.1. d'aquest P.P.T.P. El Director de les obres podrà exigir còpia dels

-

el punto de fragilitat Fraas, segons Norma NLT-182/99;

resultats dels assajos que estimi convenient, realitzats per laboratoris homologats.

-

la ductilitat, segons Norma NLT-126/99;

2.8.1.2. Àrids.

-

el contingut en asfaltens -segons Normes NLT-131/89 ó ASTM D-4124;

De cada procedència proposada d'àrids es prendran quatre (4) mostres segons la Norma NLT

-

el contingut en parafines, segons Norma NFT 66-015.

148/91, i de cada fracció d'elles es determinarà:
- El desgast dels Angeles, segons Norma NLT-149/91.

2.8.2.2. Àrids

- El coeficient de polit accelerat, segons Norma NLT-174/93, per capes de trànsit

Inspecció visual en els acopis i alimentació de sitges en fred, rebutjant els que presentin restes

- La densitat relativa i absorció, segons Normes NLT-153/92 i NLT-154/92.

de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim, i vigilant les altures i l'estat

- La adhesivitat, segons Norma NLT-355/93.

de les separacions i accessos a les diferents fraccions.

- La granulometria de cada fracció, segons Norma NLT-150/89.

Amb les freqüències que s'especifiquen es realitzaran els següents assajos:.

- El equivalent de sorra de l’àrid fino, segons Norma NLT-113/87.

-

Cada 100 m3, o una vegada al dia si s'apila una quantitat inferior d'àrids:

- La proporció d’elements de l’àrid gruixut amb dos (2) o més cares fracturades, segons Norma

- 1 granulometria segons NLT-150/89, sobre cada fracció.

NLT-358/87.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/87, de l’àrid fi.

- El coeficient de neteja, segon Norma NLT-172/86.

- 1 coeficient de neteja, segona NLT 172/86, de l’àrid gruixut.

2.8.1.3. Pols mineral d'aportació.

-

De cada procedència proposada de la pols mineral d'aportació es prendran quatre (4) mostres,

Cada 2.000 m3, o una (1) vegada a la setmana, o quan es canviï de procedència,
atenent al que suposi menor quantitat apilada:

i sobre elles es determinarà:

- 1 Índex de lloses de l’àrid gruixut, segons Norma NLT-354/91.

- El coeficient d’emulssibilitat, segons Norma NLT-180/93.

- 1 proporció de elements de l’àrid gruixut amb dos 2 o més cares de fractura, segons Norma

- La granulometria, segons Norma NLT-151/79.

NLT-358/90.
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- 1 desgast de Los Angeles, segons Norma NLT-149/91.

Un (1) - un (1) assaig càntabre, segons proposta de norma d'assaig NLT 352/00, per a la

- 1 densitat relativa i absorció, segons Normes NLT-153/92 i NLT-154/92.

barreja drenant.

-

Cada 10.000 m3 o una vegada cada quinze dies, si s'empra menys material,

2.8.3.2. Posada en obra

- 1 coeficient de polit accelerat, segons Norma NLT-174/93, per capes de trànsit només..

Comprovació de la temperatura de la barreja en tots els camions a la sortida de planta.
Comprovació de la temperatura ambienti a l'efecte de les limitacions imposades.

2.6.2.3. Pols mineral d'aportació.

Inspecció visual de la barreja en el camió i durant la seva descàrrega, i comprovació de la seva

De cada partida arribada a planta es prendran dues mostres i es realitzaran els següents

temperatura en la tremuja de la estenedora.

assajos:

Comprovació de l'gruix d'estesa.

- 1 determinació de la densitat aparent, segons Norma NLT-176/92.

Comprovació del tren de compactació; nº i tipus de compactadores; funcionament dels seus

- 1 granulometria, segons NLT-151/89.

dispositius humectadors, netejadors i de protecció; llast, pes total i pressió d'inflat; freqüència i

- 1 coeficient de emulssibilitat, segons Norma NLT-180/93.

amplitud de vibració dels compactadores vibratoris; nombre de passades de cada

2.8.3. Control d’execució

compactador.

2.8.3.1.Fabricació

Mesurament de la temperatura de la capa en concloure la compactació.

Diàriament:

Comprovació de l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrids i betum en la planta, una

Presa de dues (2) mostres, segons Norma NLT 148/91, (una al matí i una altra a la tarda) de la

vegada a la setmana.

barreja d'àrids en fred, abans de l'assecador, i determinació sobre cadascuna de:

2.8.3.3. Producte acabat

- 1 granulometria, segons Norma NLT-150/89.

Es considera "lot" controlat, objecte d'acceptació o rebuig global, la superfície d'una (1) sola

- 1 equivalent de sorra segons Norma NLT-113/87.

capa construïda en una (1) jornada de treball.

- 1 índex de blau de metilè, segons Norma NLT-171/90, si el equivalent de sorra no complís

En cadascun es realitzarà l'extracció de, almenys, deu (10) testimonis, i es determinarà la

condiciones.

densitat i gruix de cada testimoni i a més, en cada lot de trànsit porosa es realitzaran vuit (8)

Presa d'una (1) mostra de la barreja d'àrids en calent i determinació de:

determinacions de permeabilitat in situ amb el permeàmetre LCS, i vuit (8) determinacions de

- 1 granulometria, segons Norma NLT-150/89.

buits. En cada testimoni es mesurarà l'gruix total.

- 1 contingut d’humitat, segons Norma NLT- 102/91.

Passats, com a mínim, dos mesos (2) des de la posada en servei, es realitzaran assajos de

Presa de dues (2) mostres, una al matí i una altra a la tarda, de barreja bituminosa en la

cercle de sorra (Norma NLT 335/00) i resistència al lliscament (Norma NLT 175/98), a raó de

descàrrega de la tremuja sobre camió, i determinació en cadascuna de:

un per hectòmetre en cada carril.

- 1 dosificació de lligant, segons Norma NLT-164/90.

2.8.3.4. Criteris d’acceptació o rebuig

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons Norma NLT-165/90.

Perquè el "lot" resulti acceptat:

- 1 assaig Marshall de resistència a la deformació plàstica, utilitzant una sèrie de cinc (5)

la densitat mitjana dels testimonis extrets haurà de ser igual o superior al noranta-vuit (98%)

provetes, segons Norma NLT-159/00, en mescles gruixudes, semidenses i denses

per cent de l’obtinguda en l'assaig de compactació, segons Norma NLT 159/00, en les capes

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i amb humitat, i de buits en barreja, segons

amb mescles gruixudes, semidenses o denses, sense que més de tres (3) testimonis presentin

Norma NLT-352/00, utilitzant sèries de 6 provetes, en mescles drenants.

densitats compreses entre el 98% i el 96% d'ella, i cap inferior al 96%.

Setmanalment

la densitat mitjana dels testimonis extrets haurà de ser igual o superior al noranta-set (97%)

Un (1) assaig d'immersió i comprensió, segons Norma NLT 162/01, utilitzant sèries de vuit (8)

per cent de l'obtinguda en l'assaig de compactació, segons Norma NLT-159/00, en les capes

provetes quatre (4) per a compressió i quatre (4) per a immersió, en les mescles gruixudes,

amb mescles drenants, sense que més de tres (3) testimonis presentin densitats menors del

semidenses i denses.

95 %.

Una (1) determinació de buits sobre tres (3) provetes Marshall preparades amb cinquanta cops

l'gruix mitjà obtingut no serà inferior al 90% corresponent en les capes de base i intermèdies,

(50);

segons els Plànols, ni al 100% de la trànsit; sense que més de tres (3) testimonis tinguin gruixs
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compresos entre el 90% i el 80% del nominal en les capes de base i intermèdia, i entre el
100% i el 90% en la trànsit; i cap per sota dels límits menors;

TAULA 542.15

la permeabilitat mitjana de les vuit determinacions serà superior a 0,03 cm/s, i no més de dues

Índex de regularitat internacional (IRI) (dm/hm) per a ferms de nova construcció

determinacions donaran valors entre 0,01 i 0,03 cm/s, sense que aparegui cap determinació

Tipus de capa

inferior a 0,01 cm/s.
el resultat mitjà de l'assaig del cercle de sorra no serà inferior a un milꞏlímetre i dues desenes
de milꞏlímetre (1,2 mm), sense que més d'un resultat estigui fos del rang comprès entre nou

Percentatge de

Rodament i intermitja

hectòmetres

Tipus de vía

desenes de milꞏlímetre (0,9 mm) i un milꞏlímetre i mitjà (1,5 mm).

Altres capes

Calçades d’autopistes i autovies

Resta de vías

bituminoses

el valor mitjana del coeficient mínim de resistència al lliscament no serà inferior a seixanta-cinc

50

< 1,5

< 1,5

< 2,0

centenes (0,65), i no més d'un resultat serà inferior a seixanta centenes (0,60).

80

< 1,8

< 2,0

< 2,5

2.8.3.5. Especificacions particulars

100

< 2,0

< 2,5

< 3,0

Especificacions per la capa base:
A part del que s'indica en aquest apartat per als paviments de formigó bituminós, la capa basi
Macrotextura superficial i resistència al lliscament

del paviment a executar en aquest projecte complirà les següents especificacions:
-

-

La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de

Amb la finalitat de retardar la reflexió de la junta entre els ferms nou i existent,
s'emprarà com a capa de base una barreja tipus AC32 basi B40/50 S, amb molt baix

segregacions.

percentatge de buits en barreja, de l'ordre del 4% (dotació de betum del 5,2% sobre

Únicament a l'efecte de recepció de capes de trànsit la macrotextura superficial, obtinguda

àrids i un cernit pel tamís 2 UNE entre el 30 i el 38%).

mitjançant el mètode del cercle de sorra segons la UNE-EN 13036-1, i la resistència al
lliscament, segons la *NLT-336, no hauran de ser inferiors als valors indicats en la taula

La base de barreja AC32 basi B40/50 S s'estendrà en una sola capa, emprant

542.17.

estenedora amb regla d'alta compactació, amb la finalitat de disminuir el risc d'alteració
del perfil deixat per aquesta màquina per l'actuació dels corrons, especialment en les

TAULA 542.17

primeres passades.

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) i resistència al lliscament (NLTEspecificacions per a les mescles d'alt mòdul:

336) de les mescles per a capes de rodament

La capa d'alt modul complirà les especificacions recollides en el capitulo 542 de l'Annex inclòs

CARACTERÍSTICA

en l'O.C. 24/2008.

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínim (mm)

0,7

Regularitat superficial

RESISTÈNCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínim (%)

65

TIPUS DE MESCLA

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, i obtingut d'acord a l'indicat en
542.9.4, haurà de complir els valors de la taula 542.15.
(*) Mesura abans de la posada en servei de la capa
(**) Mesurada una vegada transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa
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2.9. BARRERA DE SEGURETAT METÀLꞏLICA BIONA

2.9.3.- Gruix de galvanització.
De les vint-i-cinc (25) peces triades per assajar el pes total, si no han produït el rebuig del

2.9.1.- Acceptació d'ocupació de la barrera de seguretat.

subministrador, es prendran tres (3) sobre les quals es comprovarà l'aspecte superficial i l'gruix

Si els elements de la barrera de seguretat disposen de la marca “N” de AENOR o d'un

de galvanització, segons les Normes UNE –EN ISO 1461:1999.

document acreditatiu de certificació d'algun país membre de l'Espai Econòmic Europeu,

La galvanització haurà de ser continu, llis i exempt d'imperfeccions apreciables a simple vista,

s'acceptarà la seva utilització en l'obra sense més requisits. En cas contrari, hauran de

tals com bufats o inclusions de cendres o sals de fusió, Tampoc haurà de presentar grumolls,

realitzar-se els assajos indicats en els punts següents per comprovar les característiques dels

rebaves ni acumulacions de zinc.

materials i acceptar la seva ocupació. Aquests assajos d'autorització d'ocupació seran a càrrec

Els valors mitjans de l'gruix i massa de zinc de cada banda no diferiran entre ells en més d'un

del contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

15%.

2.9.2.- Gruix de les bandes, pals i separadors.

Si qualsevol de les tres (3) bandes no fos conforme al demanat, es triaran altres sis (6) d'e

En fàbrica, fent ús d'una taula de nombres aleatoris, el Director d'Obra triarà 25 peces de cada

entre les vint-i-dues restants i, si qualsevol d'elles incomplís les prescripcions imposades, no

naturalesa, d'entre 400 o 500. Cadascuna de les vint-i-cinc (25) peces serà pesada amb una

s'acceptarà el subministrament pel fabricant proposat.

bàscula d'exactitud igual o millor de 10 g, i es calcularan els valors del pes mitjà i de la

2.9.4.- Cargols

desviació típica de la mostra de pesos:

De manera semblant a com s'ha indicat per a les bandes, es prepararan dues mostres de 13

s² = (xi - x)² / (n-1)

x = xi / n

peces de cada tipus en cadascuna (cargols, volanderes i rosques). Primer s'assajarà una de

amb n=25.

les mostres:

Si els valors dels pesos mitjans són inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el

Es realitzarà una inspecció visual per comprovar l'aspecte superficial de la galvanització, i

fabricant proposat.

s'explicaran com a defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes indicats a propòsit de
les bandes.

Tipo de elemento

P (kg)

Amb la punta d'un ganivet sense afilar es tractarà de gratar el zinc per comprovar l'adherència:

Banda recta estándar

47,95

si davant de la fulla es produïssin exfoliacions o despreniments de zinc deixant l'acer al

Banda recta desmontable

47,87

descobert, es consideraran defectuoses les peces i s'explicaran com a tals.

Poste C-120 de 2000 mm

13,93

Si tots dos assajos donessin resultats conformes, es determinaran la massa i gruix mitjà de

Poste C-120 de 1500 mm

10,53

recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits en la Norma UNE-

Poste C-100 de 2000 mm

12,10

EN ISO 1461:1999. Es consideraran defectuoses les peces en què els valors mitjans obtinguts

Poste C-100 de 1500 mm

9,05

siguin inferiors a 250 g/m2 o m.35

Poste UPN-120 de 2400 mm

31,33

Si en els tres assajos amb aquesta primera mostra no es trobés cap peça defectuosa,

Separador corto

1,78

s'acceptés el subministrament per part del fabricador proposat. Si hi hagués tres (3) peces o

Separador estándar

2,62

més que apareguessin defectuoses en qualsevol dels assajos, es rebutjarà el subministrament

Separador de barrera abatible

2,55

Separador simétrico

6,08

Separador simétrico de barrera desmontable

5,94

pel fabricant proposat. I si el nombre de peces defectuoses estigués entre 0 i 3, caldrà repetir
els assajos de la manera indicada amb les peces de la segona mostra, però acumulant les
peces defectuoses oposades en la primera sèrie d'assajos a les oposades en la segona,
Llavors, si en cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s'acceptarà el
subministrament per part del fabricador, però si anessin 4 o més, es rebutjarà.

Si els pesos mitjans fossin superiors als assenyalats, caldrà calcular el paràmetre estimador Q

2.9.5.- Informe sobre els assajos d'identificació.

= (x – P)/s
Si Q>0,94, es rebutjarà0,94 s'acceptarà el subministrador, i si Q
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El laboratori acreditat que hagi realitzat els assajos d'identificació, remetrà al Director d'Obra

Nombre d’elements instalꞏlats, o nombre de metres en el cas d’ampits de formigó executats «in

un Informe en el qual faci constar:

situ», per tipus.
Ubicació dels ampits.

-

Data dels assajos.

-

Nom del fabricador i planta de procedència dels materials assajats.

-

Elecció de les mostres de peces.

Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que

-

Certificat amb els resultats dels assajos.

contindrà entre altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data

2.9.6.- Control execució

de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del

Inclou el control dels elements constructius apilats i el control de la unitat acabada. Diàriament,

vehicle que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial,

el contractista lliurarà al Director d'Obra un part d'execució en el qual farà constar:

certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document

-

Data d'instalꞏlació.

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada

-

Localització de l'obra.

subministrament, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3.

-

Nombre d'elements de cada tipus instalꞏlats.

-

Situació de les barreres de seguretat.

-

Observacions i incidències que, segons el parer del Director d'Obra, poguessin influir

Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents dels ampits abassegats, a fi
de verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció

en les característiques i durabilitat de les barreres de seguretat instalꞏlades.

d’Obra, segons s’especifica en l’apartat corresponent d’aquest Plec.

S’haurà de comprovar la marca o referència dels elements apilats per verificar es corresponen
amb la classe i qualitat acceptada pel Director d'Obra.

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran

Els materials es comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d'elements

d’aplicació obligatòria en aquells elements constituents dels ampits, si s’aporta el document

de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells, es duran a terme els

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord

mateixos assajos assenyalats per acceptar el subministrament en aquest PPTP, tinguin o no

amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3., sense perjudici de les facultats que

marca o segell de qualitat. Per aplicació dels mateixos criteris assenyalats allí, es rebutjarà o

corresponen a la Direcció d’Obra.

acceptarà cada lot. Els lots rebutjats hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels
tipus que hagin aparegut com a defectuoses, cas que estiguessin muntades, o retirar-les de
l'apilo i substituir-les per unes altres, tot això a càrrec del contractista. Sobre els materials

A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instalꞏlació, pels

nous, es faran les comprovacions corresponents abans d'admetre'ls.

elements constituents dels ampits es comprovarà la seva qualitat, segons s’especifica en el
present apartat, a partir d’una mostra representativa dels elements constituents abassegats.

2.10. PRETILS
Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions
especificades en aquest apartat seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció,

Es tindrà en compte el prescrit als apartats corresponents del PG-3.

exclusivament, quan el subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats
El control de qualitat dels ampits inclourà la comprovació dels elements constituents

han tornat a ser examinades i assajades, que s’han eliminat totes les defectuoses o corregit

abassegats, el control de l’execució i el control de la unitat acabada.

els seus defectes. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran sotmeses als assajos de control
que s’especifiquen en el present apartat.

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en
el qual hauran de figurar, al menys, els següents conceptes:

La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre

Data d’instalꞏlació.

que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements constituents dels ampits

Localització de l’obra.

que es trobin abassegats.
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Per al control de procedència de materials dels ampits metàlꞏlics, es verificarà que aquests

Els criteris d’aprovació o rebuig seran els establerts a la esmentada Instrucció.

disposen del marcat CE, segons l’indicat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.
Per al control de la unitat acabada en relació amb la regularitat superficial dels ampits de
Per al control d’execució, caldrà comprovar que la disposició de l’armadura de l’estructura és

formigó executats in situ, es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el

l’adequada als ancoratges definits en el Projecte, i que aquests queden disposats

menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents:

adequadament.

Cinquanta metres (50 m).
La fracció construïda diàriament.

Per al control de la unitat acabada en els ampits metàlꞏlics es considerarà com a lot, que

El criteri d’acceptació i rebuig en aquest cas és el que s’ha establert a l’apartat corresponent

s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents:

d’aquest Plec.
En el lot així definit, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, es faran les comprovacions

Cent metres (100 m).

esmentades a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

La fracció construïda diàriament.

Per al control de procedència dels ampits mixtes, es verificarà que aquests disposen del
Es comprovarà en cinc punts, presos aleatòriament en el tram corresponent al lot, mitjançant

marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

eines topogràfiques, que la disposició transversal, vertical i d’inclinació dels ampits compleix
els criteris de toleràncies establerts a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

El control de procedència de materials, d’execució i de la unitat acabada dels ampits mixtes
es realitzarà segons les prescripcions assenyalades pels ampits de formigó, en la part que

En el cas d’excedir, en qualsevol punt mesurat, aquestes toleràncies, es rebutjarà el lot

sigui d’aquest material.

comprovat.

Les baranes metàlꞏliques compliran amb allò establert al Projecte en referència als
Per al control de procedència de materials dels ampits de formigó, es verificarà que els ampits de

controls esmentats.

formigó disposen del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent d’aquest Plec.

2.11. MARQUES VIALS

Tots els materials emprats per la construcció d’ampits de formigó hauran de complir el control de
procedència de materials establert a l’Article 85, per l’elaboració del formigó, i a l’Article 87 pel

2.11.1.- Admissió d'ocupació.

subministrament d’acer, de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que

Serà automàtica per a tots els materials que disposin d'un document acreditatiu de certificació

la substitueixi.

(marca “N” de AENOR, o una altra d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu).
Abans d'iniciar l'aplicació de les marques vials, o el seu repintat, serà necessari que els

Per al control d’execució el lot pel formigó subministrat a l’obra per l’execució d’ampits de formigó

materials a emprar – pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics d'aplicació en calent ,

in situ s’establirà d’acord amb la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent

granulats antilliscants i microesferes de vidre que no disposin d'un document acreditatiu de

que la substitueixi, amb un lot màxim de control de deu metres cúbics (10 m3) que haurà de ser

certificació (marca “N” de AENOR, o una altra d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu),

aprovat per la Direcció d’Obra.

siguin assajats en laboratoris acreditats pel Ministeri de Foment, per comprovar si compleixen
les exigències de la Norma UNE 135 200(2). Aquests assajos per a admissió d'ocupació seran

En quant a la colꞏlocació d’armadures d’acer, es complirà lo establert al capítol XVII de la

a càrrec del contractista, no estant inclosos al pressupost de control de qualitat.

"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.
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2.11.1.1.- Presa de mostres de pintures, plàstics d'aplicació en fred o termoplàstics d'aplicació

2.11.1.3.- Assajos d'identificació.

en calent .

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d'aplicació en calent o plàstics

Si l'acopi de materials per a senyalització horitzontal d'una determinada classe inclou solament

d'aplicació en fred, començarà per comprovar l'homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n”

envasos d'un mateix lot de fabricació, per preparar les mostres a assajar, es prendrà el 1%

mostres, realitzant els següents assajos:

dels envasos. Si en l'acopi hi ha materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasis que no
puguin constituir lots, es prendrà un nombre de lots “l” o d'envasos “n” representatius de

COMPROVACIÓ D’HOMOGENEÏTAT

l'acopi, segons la taula següent:
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del material, com especifica

MATERIAL

ASSAIG

NORMA D’ASSAIG MÀXIM COEFICIENT DE

la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assajos de laboratori, en els seus articles A.3.1

VARIACIÓ PERMÉS

Pintura, A.3.2 Termoplàstics i A.3.3 Plàstics d'aplicació en fred, a preparar les mostres que
enviar al laboratori i a guardar en reserva, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” porcions de

Pintura

Consistència Krebs

UNE 48 076

6%

Contingut de sòlids.

UNE-EN ISO

1,5%

Materia no volàtil

3251:1996

5 kg cadascuna.
Les mostres s'enviaran al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent
informació:
-

Data de la presa de mostres.

-

Localització de l'acopi.

-

Identificació de l'organisme responsable de la presa de mostres.

-

Nom del fabricador.

-

Identificació del producte.

-

Nombre de lot.

-

Data límit d'ocupació.

-

Instruccions d'ocupació.

-

Condicions d'envasament.

-

Condicions d'emmagatzematge.

-

Informació sobre Seguretat i Salut.

-

Estat del producte en extreure-ho de l'envàs original.

-

Procediment utilitzat per prendre les mostres.

-

Data de fabricació del producte.

Densitat relativa.

UNE-EN ISO

1,5%

2811-1:2002

Termoplàstica

Residu per calentament.

UNE 135 200/2

1%

d’aplicació en calent

Punt de reblaniment

UNE 135 200/2

3%

Plàstiques d’aplicació

Densitat relativa

en fred

Temp d’assecat

UNE-EN ISO

1,5%

2811-1:2002
UNE 135 200/2

15%

Si els resultats obtinguts no fossin els exigits, s'enviaran al laboratori els envasos de la mostra
guardada en reserva. Si els resultats dels assajos realitzats sobre ella tampoc fossin
satisfactoris, no s'acceptarà el subministrament de materials d'aquests tipus pel proveïdor
proposat.
Amb els productes que superin la comprovació d'homogeneïtat, el laboratori realitzarà els
assajos d'identificació:

2.11.1.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i de granulats antilliscants.
Para prepara la mostra es prendran productes d'un mínim de tres (3) sacs o d'un envàs de
volum intermedi. Si la massa total de producte apilat és de “M” kg, el nombre de sacs en què
haurà d'introduir-se el mostrejador o el nombre de vegades que haurà d'introduir-se en un
envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit a l'enter immediat superior. El
material pres es barrejarà i després, utilitzant un cuarteador 1/1, es distribuirà en fraccions per
ser assajades, La quantitat mínima de mostra serà d'un quilo i mitjà (1,5 kg).
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ASSAIGS DE IDENTIFICACIÓ
MATERIAL

ASSAIG
Consistencia Krebs
Contingut de sólids. Materia no volátil.

PINTURA

Contingut de lligant.
Contingut de pigment Ti O2
(Dos assaigs sobre 4 g cadascun. Haurà de
repetir-se si els dos resultats difereixen en
més del 0,5%)
Densidad relativa
Temps d’assecatge (“No pick up” per rodatge)
Poder de cobertura.
Color.
(Amb observador – patrón 2º, geometría de
mesura 45/0 i ilꞏluminant patró CIE D65)

Factor de luminancia.
(Amb observador – patrón 2º, geometría de
mesura 45/0 i ilꞏluminant patró CIE D65)

ASSAIGS DE IDENTIFICACIÓ
NORMA
D’ASSAIG

UNE 48 076
UNE-EN ISO
3251:1996
UNE 48 238
UNE-EN ISO
591-1:2001
UNE-EN ISO
2811-1:2002
UNE 135 202
UNE 135 213
UNE 48 073 /2

UNE 48 073/2

Tolerància amb
valor declarat pel
fabricant
 10 KU
 2%

MATERIAL

 2%
 1%

0,02

PLÀSTICA
D’APLICACIÓ
EN CALENT

 30 minuts (*)
0,01
Les coordenades
cromàtiques de cada
color han d’estar
dintre del polígon
assenyalat en la
norma UNE 135
200(1).
0,02
Blanca 0,84
Groga 0,40

(*) Aquests valors són absoluts.
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ASSAIG

NORMA
Tolerància amb valor
D’ASSAIG
declarat pel fabricant
Residu per calentament
UNE 135 200/2
1
UNE-EN ISO
Contingut de pigment Ti O2
 1%
591-1:2001
(Dos assaigs sobre 4 g cadascun.
Haurà de repetir-se si els dos
resultats difereixen en més del
0,5%)
Color.
UNE 48 073 /2
Les coordenades
(Amb observador – patrón 2º,
cromàtiques de cada
geometría de mesura 45/0 i
color han d’estar dintre
ilꞏluminant patró CIE D65)
del polígon assenyalat en
la norma UNE 135
200(1).
UNE 48 073/2
0,02
Factor de luminancia.
(Amb observador – patrón 2º,
Blanca 0,84
geometría de mesura 45/0 i
Groga 0,40
ilꞏluminant patró CIE D65)
Estabilitat a la calor.
UNE 135 221
 no variará en més de
(6 hores a 200ºC2ºC).
0,02.
Envelliment artificial accelerat.
UNE-EN ISO
 no variará en més de
(168 hores repartides en cicles de
11507:2002
0,03.
8 hores de irradiació UV 280 nm i
Les coordenades
315 nm a 60ºC3ºC i de 4 hores de
cromàtiques de cada
color han d’estar dintre
condensació a 50ºC3ºC).
del polígon assenyalat en
la norma UNE 135
200(1).
El material no tindrà cap
defecte superficial.
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Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescles d'unes i uns altres, procedirà a

2.11.1.4.- Informe del laboratori.

determinar:

Contindrà:

MATERIAL

ASSAIGS DE IDENTIFICACIÓ
ASSAIG
NORMA
Granulometria.
(Amb tamisos ISO 565 - R 40/3)

Valors exigits

ISO 2591-1
Tamis
(m)
710
600
355
212
125

MICROESFERES
DE VIDRE

Índex de refracció
Resistència a l’aigua (H2 O)
Resistència a l’àcid clorhídric (H Cl)
Resistència al clorur càlcic (Ca Cl2)
Resistència al sulfur sòdic (Na2 S)
Percentatge ponderat màxim de
microesferes defectuoses
Percentatge ponderat màxim de grans i
partícules extranyes
Microesferes hidrofugades

EN 1423-A
EN 1423-B
EN 1423-B
EN 1423-B
EN 1423-B
EN 1423-D

pH

ISO 787-9

Coeficient de resistència a la
fragmentació

EN 1423-G

Coordenades cromàtiques

ISO 7724-2

ISO 7724-2
ISO 565-R
40/3

Qualsevol desviació respecte del procediment d'assaig especificat.

-

Resultats dels assajos.

-

Referència a la Norma UNE-EN 1436:1998.

-

Data de l'assaig.

-

Declaració del producte pel seu fabricant:

Métode A >80%
Métode B 100%
5  pH  9
El de la fitxa tècnica del
producte
x

Nom del fabricant.

o

Nomeni comercial del producte.

o

Naturalesa del producte.

o

Condicions

d'aplicació

(marge

de

o

Ocupació recomanada.

o

Característiques quantitatives.

o

Contingut en pigment de diòxid de titani (Tu O2).

o

Densitat relativa.

o

-Temps d'assecat.

o

Consistència Krebs.

o

Color

o

Factor de luminància.

o

Matèria no volàtil.

o

Proporció de barreja, en els productes de diversos

y

components.

0,355 0,355
0,305 0,305
0,285 0,325
0,335 0,375
 > 0,70
Masa
Tamis
retinguda
acumulada
(m)
(%)
1180
1000
600
355
212
150
90

o

temperatures,...).

1
2
3
4

Factor de luminancia
Granulometria

-

D<1mm / 20%
D>1mm / 30%
3%

Vértex
GRANULAT
ANTILLISCANT

Tipus i identificació de la mostra assajada.

Cap alteració superficial

EN 1423-D
EN 1423-E

Masa
retinguda
acumulada
(%)
0-2
0-10
30-70
70-100
95-100
 1,5

-

o

Dissolvent d'extracció, si fos el cas.

o

Etiquetat dels envasos.

Els envasos de pintura i de microesferes han de contenir, amb caràcters indelebles, la
informació següent:
-

Nombre i any de la Norma Europea amb la qual estan en conformitat.

-

Marca ”N” de AENOR, o segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu,
si ho posseeixen.

0-2
0-10
10-50
50-80
85-100
95-100
99-100

-

Identificació del producte i del fabricador.

-

Nombre de lot i data de fabricació.

-

Tractament superficial aplicat i objecte del mateix (només per microesferes).

-

Massa neta continguda.

-

Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (només per
microesferes).
PLEC DE CONDICIONS

251

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR

2.11.1.5.- Condicions per acceptar l'ocupació.
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ

S'admetrà l'ocupació dels materials proposats si l'etiquetatge dels envasos és correcte i es

MATERIAL

compleixen totes les condicions assenyalades anteriorment.

ASSAIG

Aquests assajos per a acceptació del producte per a la seva ocupació en l'obra seran a càrrec

NORMA

CONDICIONS

D’ASSAIG

D’ACCEPTACIÓ

Per a aplicar el plàstic sobre les probetes, es tindran 500 g d’una mescla amb la

del contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

proporció marcada pel fabricant, que s’agitarà amb espàtula durant un minut. Les
2.11.2.- Control de qualitat.

aplicacions es faran a raó de 3.000 g/m2 per als d’ús en capa gruixuda, i de 1.200

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels

g/m2 per als de fina.

materials apilats, de la seva aplicació i de les unitats acabades.

Temps d’assecat (“no pick up” per rodatge)

El contractista lliurarà al Director d'Obra, cada dia, un part d'execució en el qual hauran

(Sobre proveta de vidre de 100*200*3 mm).

d'aparèixer els següents conceptes:

Color.

UNE 135 202

 30 minuts

UNE 48 073 /2

Les coordenades

-

Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.

(Sobre proveta desgreixada d’alumini de

cromàtiques

-

Tipus i dimensions de la marca vial executada.

150* 75 * 0,6 mm mantinguda horitzontal 24

cada color han

-

Localització i referències sobre el paviment de les marques vials.

hores a 23ºC  2ºC i 50%5% de humitat

d’estar dintre del

-

Data d'aplicació.

protegida del sol i de la pols.

polígon

-

Temperatura i humitat relativa al principi i al final de la jornada.

(Amb observador – patró 2º, geometría de

assenyalat en la

-

Observacions i incidències que, segons el parer del Director d'Obra, poguessin influir

mesura 45/0 e iluminant patró CIE D65)

norma UNE 135

PLÁSTICA

en la durabilitat i/o les característiques de la marca vial aplicada.

de

200/1.

2.11.3.- Control de recepció dels materials.

D’APLICACIÓ

Factor de luminancia.

Es comprovarà la marca o referència dels materials apilats, per verificar es corresponen amb la

EN FRED

(Sobre proVeta igual a la de color).

UNE 48 073/2

Blanca 0,84
Groga 0,40

classe i qualitat acceptades pel Director d'Obra. En aquesta verificació es prendrà nota de la

(Amb observador – patró 2º, geometría de

data de fabricació, i el Director d'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis

mesura 45/0 e iluminant patró CIE D65)

(6) mesos abans de l'aplicació, per bones que hagin estat les condicions de manteniment, i les

Envelliment artificial accelerat.

de menys de sis (6) mesos, si considera no han estat mantingudes en les degudes condicions.

(Preparar tres provetes com les de color, 11507:2002

més de 0,03.

De l'acopi existent en obra, es prendran mostres de cada tipus de material que no disposi de

deixabt una de referencia, i mesurar el color

Les coordenades

segell de qualitat, seguint els passos assenyalats en referir-se als materials. El laboratori

i factor de luminancia de totes).

cromàtiques

acreditat realitzarà els assajos d'homogeneïtat allí prescrits

(Amb observador – patró 2º, geometría de

cada color han

mesura 45/0 e iluminant patró CIE D65)

d’estar dintre del

(168 hores repartides en cicles de 8 hores

polígon

de irradiació UV 280 nm i 315 nm a

assenyalat en la

60ºC3ºC i de 4 hores de condensació a

norma UNE 135

50ºC3ºC).

200/1.

UNE-EN ISO

 no variará en

El

material

tindrà
defecte
superficial.
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on passarà la màquina aplicadora i en sentit transversal a ella. En cada punt de mostra es

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ
MATERIAL

ASSAIG
Resistència als àlcalis

NORMA

CONDICIONS

colꞏlocarà un mínim de deu (10) planxes amb separació de trenta o quaranta metres (30 o 40

D’ASSAIG

D’ACCEPTACIÓ

m) entre elles.
Per prendre les mostres a sotmetre als assajos d'identificació, es prendran en compte els

UNE-EN ISO 2812-  no variará en

(Pelꞏlícula de 1,5 mm sobre 3 provetes de 1:1996

Métode

metacrilat de 100*200*10 mm, assecades Procediment

següents criteris:

1 más de 0,03.

-

A.

L'obra es dividirà en un nombre “Ci” de trams de control, funció del volum total,

horizontals 24 hores a 23ºC  2ºC i Introduida 48 horas

havent-se de realitzar una presa de mostres dels materials emprats en “Si” trams

en solució de OHNa

presos aleatòriament, sent Si =“Ci” ½.. (Si fos decimal es prendria l'enter immediat

al 10% en pes.

superior).

50%5% de humitat relativa.

-

Les mostres es prendran directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que

Es prendran mostres dels acopis de microesferes de vidre i de granulats antilliscants,

s'haurà suprimit el subministrament d'aire per a atomització. En cada tram de control

freturosos de segell de qualitat, de la manera indicada en tractar dels materials, i s'assajaran

es prendran dos (2) mostres d'un litre (1 l) cadascuna.

per determinar el percentatge de microesferes defectuoses i l'índex de refracció, d'acord amb

Es rebutjaran les marques vials aplicades en cada tram de control si es dóna algun dels casos

la Norma UNE-EN-1423.

següents:
-

Es rebutjaran els acopis de:

En els assajos d'identificació, assenyalats en el capítol de materials d'aquest Plec,

- Pintures i termoplàstics que no compleixin el demanat en els assajos de verificació, o no

els materials no compleixen amb les toleràncies admeses en la Norma UNE 135 200

entrin dins de les toleràncies dels assajos d'homogeneïtat de la Norma UNE 135 200(2).

(2).s:
-

- Microesferes de vidre que no compleixin els prescripcions respecte a percentatges de

Les dotacions mitjanes d'aplicació dels materials, obtingudes a partir de les planxes

defectuoses i índex de refracció marcades per la Norma UNE-EN-1423 i en el capítol de

metàlꞏliques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest

materials d’aquest Plec.

Plec.
-

Els acopis constituïts amb materials que no compleixin alguna de les condicions citades seran

La dispersió dels valors obtinguts per a les dotacions dels materials aplicats sobre el
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), sobrepassa el 10%.

rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al
contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, bevent-se eliminat les

Els lots de marques vials rebutjats hauran de ser suprimits i aplicats de nou pel contractista al

defectuoses o corregit els seus defectes. En aquestes condicions podran assajar de nou en les

seu càrrec. Els nous materials empleats i les noves marques vials seran sotmesos als

condicions abans indicades. Si una altra vegada resultessin qualificats com a rebutjables, el

mateixos controls al fet que ho van anar els rebutjats.

contractista haurà de retirar-los de l'obra, i, si s'haguessin fet aplicacions amb ells, el

El Director d'Obra, aparti disposar de la informació aportada pels controls assenyalats, podrà,

contractista haurà de suprimir-les i repetir-les amb material acceptat, al seu càrrec

al llarg de l'aplicació, ordenar la identificació dels materials i la verificació de les dosificacions

El Director d'Obra, aparti disposar de la informació aportada pels assajos anteriors, podrà

sempre que ho consideri oportú.

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials apilats sempre que ho consideri
2.11.5.- Control durant el període de garantia.

oportú.

Una vegada acabades les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran
2.11.4.- Control de l’aplicació.

controls periòdics de les marques vials per determinar les seves característiques essencials i

Durant l'aplicació dels materials que formin part de la unitat d'obra, es realitzaran controls per

comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades en la taula següent:

comprovar que són els mateixos dels acopis i s'empren amb les dosificacions marcades.
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen un segell de qualitat com si no.
Les dotacions d'aplicació es determinaran segons la Norma UNE 135 274, disposant una sèrie
de planxes metàlꞏliques indeformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia per
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
TIPUS DE MARCA

Permanent (blanca)
Temporal (groga)

-1

2.12. SENYALITZACIÓ VERTICAL

Factor de

Coeficient de retrorreflexió
-2

R’ (mcd*lx *m )

2.12.1.- Acceptació de senyals i panells per a ocupació.

luminancia ()

Els senyals proveïts de la marca “N” de AENOR o d'un altre document acreditatiu de

SRT

A 30 díes

A 180 díes

A 730 díes

Sobre asfalt

300

200

100

0,30

0,45

certificació d'un país de l'Espai econòmic Europeu podran utilitzar sense assajos previs

0,20

0,45

d'identificació. Les que no ho tinguin, hauran de sotmetre's als assajos de la taula següent en

150

un laboratori acreditat pel Ministeri de Foment.
Les marques vials rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel contractista a
les seves expenses. Les noves marques realitzades per substituir-les seran sotmeses als

SERIE 1.-SENYALS i PANELLS DIRECCIONALS METÀLꞏLICS D’UNA SOLA PEÇA

mateixos controls d'aplicació i durant el període de garantia al fet que el van ser les rebutjades.

Sobre el sustrato metálico

- Espesor de la chapa

El director d'Obra podrà comprovar quantes vegades consideri oportú, al llarg del període de

S/ norma UNE 135 310

- Espesor del recubrimiento de zinc
- Relieve

garantia, que les marques vials compleixen les característiques essencials i les especificacions
marcades en aquest Plec.

Sobre la zona retrorreflectante

- Aspecto e identificación visual

S/ norma UNE 135 330

- Coeficiente de retrorreflexión
- Coordenadas cromáticas i factor de luminancia
- Resistència al impacto
- Resistència al calor i adherencia al sustrato
- Resistència al frío i a la humedad
- Resistència a la niebla salina
- Envejecimiento artificial acelerado

Sobre la zona no retrorreflectante

- Aspecto i identificación visual

S/ norma UNE 135 331

- Brillo especular
- Coordenadas cromáticas i factor de luminancia
- Resistència al calor i al frío
- Envejecimiento artificial acelerado
- Resistència a la inmersión en agua
- Resistència al impacto
- Resistència a la niebla salina

S/ norma UNE 135 330

- Adherencia al sustrato

Aquests assajos d'autorització d'ocupació seran a càrrec del contractista, no estant inclosos al
pressupost de control de qualitat.
2.12.2.- Assajos i resultats exigibles.
Les provetes per assajar seran de més d'un metre (>1m) de longitud per als assajos sobre el
substrat de llepis, i rectangulars de 150 mm x 75 mm per als restants assajos sobri llepis o
plaques. Les provetes tallades a aquestes mesures es mantindran durant 24 hores en
condicions normalitzades d'humitat (505)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assajos.
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2.12.2.1.- Gruixs de la xapa i del recobriment de zinc.

Es considerarà resistent a la humitat si, a simple vista, no es detecten fissures ni butllofes.

En determinar el gruix de zinc en sis (6) punts de cada cara d'una proveta, el gruix mitjà haurà

2.12.2.7..- Resistència a la boira salina.

de ser major de divuit micres (>m), i cap de les18 determinacions podrà diferir més del 20%

La proveta es mantindrà dins de la càmera salina, en les condicions assenyalades en la Norma

respecte del valor mitjà obtingut.

UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dues hores (22 h) cadascun, separats per un interval de

Amb igual nombre de comprovacions del gruix de la xapa d'acer, cap dels valors obtinguts

dues hores (2 h). Després d'aquest temps no hauran de detectar fissures ni butllofes en la

diferirà del nominal en més de 0,2 mm per excés o per defecte, i el grossor mitjà no podrà ser

làmina; les coordenades cromàtiques (x,i) han de seguir dins dels polígons cromàtics marcats

mai inferior al nominal.

anteriorment en la taula, i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d'incidència de

Per comprovar l'adherència de la galvanització, en assajar per doblegat les provetes de planxa

5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no ha de ser inferior als valors prescrits en la taula.

o de llepis galvanitzades com prescriu la Norma UNE-EN 10142:2001 , no haurà de veure's

2.12.2.8.- Resistència a l'envelliment artificial accelerat.

zinc arrencat ni esquerdat.

Les làmines retrorreflectante de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró se sotmetran a

2.11.2.2.- Resistència al impacte.

un assaig d'envelliment accelerat, segons la Norma UNE-EN ISO 11507:2002, durant dos mil

En l'assaig de resistència a impacte segons la Norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una

hores (2.000 h), en què s'alternaran exposicions a la llum ultraviolada d'un llum UV A 340

massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percutora de 50 mm de

durant quatre hores (4 h) amb temperatura de panell negre de (603)ºC i a la foscor, amb

diàmetre, no haurà de produir-se trencament alguna, ni deslaminat del substrat ni canvi de

condensacions i temperatura de panell negre de (503)ºC. Les provetes de colors taronja i

color, així com tampoc minva del coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat en un cercle centrat

marrótemperatura de panell negre de (503)ºC . Les provetes de color taronja i marró es

amb l'àrea d'impacte i de sis milꞏlímetres (6 mm) de ràdio.

sotmetran als mateixos cicles alternats però solament durant un total de 400 hores..

2.11.2.3.- Resistència a la calor.

Al cap d'aquest temps, es considerarà bona la resistència a l'envelliment accelerat si:

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant vint-i-quatre (24) hores una estufa a

-

temperatura de (722)º C deixant-les a temperatura ambienti altres vint-i-quatre (24) hores.

El coeficient de retrorreflexió mesurat amb angle d'incidència de 5º i de divergència
de 0,2º o de 0,33º és major del 8=% del valor assenyalat en la taula.

Es considerarà que la resistència al color és bona si no s'aprecien a simple vista fissures ni

-

butllofes. Quan així ocorri, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l'assaig d'adherència

Les coordenades cromàtiques (x,i) es mantenen dins dels polígons CIE originals
marcats pels seus vèrtexs en la taula.

al substrat..

-

Els valors del factor de luminància () compleixen el marcat en la taula.

2.12.2.4.- Adherència al substrat.

-

La làmina no presenta esquerdes ni butllofes apreciables a simple vista.

Per assajar l'adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dues

2.12.2.9.- Contingut de l'Informe.

incisions paralꞏleles de 75 mm de longitud, com a mínim, i separades a (203) mm amb una

El laboratori acreditat que hagi realitzat els referits assajos, emetrà un Informe al Director

fulla, tallant tot el material retrorreflectant fins a arribar al substrat, però sense tallar aquest

d'Obra en el qual farà constar:

totalment en cap cas. Amb ajuda de la fulla es desprèn el material retrorreflectant en una

-

Data de realització dels assajos.

longitud de 20 mm i es tira bruscament en adreça perpendicular a la planxa, tractant de

-

Identificació dels senyals enviats pel fabricant per la seva referència de designació.

desenganxar la làmina. L'adherència es considerarà correcta si no s'aconsegueix desenganxar

-

Nom del fabricador dels senyals.

el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm.

-

Nom o identificació del fabricador de la làmina retrorreflectant.

2.12.2.5..- Resistència al fred.

Data de fabricació dels senyals.

La proveta es mantindrà dins d'un criòstat durant setanta-dues hores (72 h) a temperatura (-

-

Inspecció visual de les zones retrorreflectants.

353)ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a temperatura ambient.

-

Naturalesa del substrat.

Es considerarà resistent al fred si, a simple vista, no es detecten fissures ni butllofes.

-

Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.

2.12.2.6..- Resistència a la humitat.

-

Dimensions de la mostra.

La proveta es mantindrà en una càmera ambiental a (352)ºC de temperatura i amb humitat

-

Nombre de senyals, panells direccionals o cartells metàlꞏlics avaluats.

relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.

-

Nombre de provetes assajades.
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-

Condicions i resultats dels assajos realitzats.

-

Referència a la Norma UNE 135 330.

2.12.5- Control de recepció.

2.12.2.10.- Altres exigències.

Es comprovarà la marca o referència dels materials arribats a obra en cada partida, que haurà

Les plaques per a senyals no podran ser soldades, sinó que hauran de comptar amb una

de correspondre amb la classe i qualitat acceptada pel Director d'Obra.

pestanya d'entre vint-i-cinc i quaranta milꞏlímetres (25 – 40 mm) d'ample, a 90º amb el plànol

El Director d'Obra, amb la periodicitat que consideri convenient, podrà ordenar la formació de

del senyal, preparada per estampació o embotició.

dos conjunts de mostres per a assajos preses dels materials apilats: un conjunt s'enviarà a

Les llepis d'acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la Norma UNE 135 320,

laboratori acreditat per a realització dels assajos no destructius assenyalats en el punt

obtinguda per procediment de plegat, sense soldadura en cap cas. Recolzades sobre una

701.7.1.2 de l'article 701 Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants.

superfície plana per una cara de solapament, presentaran una fletxa màxima inferior al 0,15%

-

- Inspecció visual de l'aspecte dels senyals i cartells.

de la longitud de la llepi. En qualsevol secció transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5

-

- Identificació del fabricador dels senyals i cartells.

mm.

-

- Comprovació de les dimensions.

L’encastament dels pals metàlꞏlics de suport s'efectuarà en formigó en massa 20 N/mm2. Els

-

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials

cartells, pòrtics, banderoles i elements deHM-20, de fck sustentació, hauran de ser capaces

(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtexs )), d'acord

de resistir una pressió de vent uniformement repartida de 200 Kg/m2 sense deformar-se més

amb els valors contingutsdels polígons CIE; factor de luminància ( en les taules

de 25 mm, tal com s'exigeix per a la classe TD2 en la Norma EN 12899-1.

donades en aquest PPTP en referir-se als materials.

2.12.3.- Etiquetatge i marcat

L'altre conjunt es guardarà en obra per realitzar assajos de contrast, si fos necessari. El

Els senyals i pals arribaran a obra marcats (les primeres per la seva cara posterior) de manera

nombre de peces de cada tipus a prendre per a cada mostra serà l'obtingut en la taula

clara i duradora amb tota la informació següent:

següent:

-

Marca CE (“N” de AENOR, o una altra d'un país membre de l'Espai Econòmic
Europeu).

Número de señales i carteles de un mismo tipo.

-

Nombre i data de la Norma EN amb la qual està en conformitat.

-

Classificació del producte.

-

Mes i dues xifres finals de l'any de fabricació.

En la muestra

-

Nombre del Certificat de Conformitat EC (o AENOR).

(S)

-

Nom, logotip, o qualsevol altra identificació del fabricador o proveïdor.

En acopio (N)

2-15 16-25 26-90 91-150 151-280
2

3

5

8

13

281- 501-

1201- 3201-

10001-

500

1200

3200

10000

35000

20

32

50

80

125

2.12.4- Control de qualitat

Dels “S” cartells de llepis seleccionats en cada mostra, es triarà aleatòriament un nombre “n”

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourà la comprovació dels

de llepis donat per l'expressió n=n11/2, sent n1 el nombre total de llepis incloses en els “S”

materials apilats, de la seva instalꞏlació i de les unitats acabades.

cartells de la mostra.

El contractista lliurarà cada dia un part d'execució al Director d'Obra en el qual hauran

Cada senyal o cartell del que resultin mesures incorrectes, s'explicarà com a defectuós, i,

d'aparèixer els següents conceptes:

segons el nombre total de peces defectuoses i el volum de la mostra, es considerarà

-

Data d'instalꞏlació.

acceptable o rebutjable l'acopi i quantes senyals o cartells s'haguessin colꞏlocat d'ell a

-

Situació de l'obra.

l'arribada de l'Informe d'assajos del laboratori acreditat. Els nombres per decidir, seran els de la

-

Nombre de senyals i cartells instalꞏlats per tipus (advertiment de perill, reglamentació

taula:

i indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...).
-

Situació dels senyals i cartells sobre plànols amb referències.

-

Observacions i incidències que, en opinió del Director d'Obra, poguessin influir en la
durabilitat o en les característiques dels senyals i cartells instalꞏlats.
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Els factors de luminància ()seran superiors als especificats, i les coordenades

Criterios de aceptación o rechazo de una muestra representativa de señales i carteles

colorimètriques (x,y) hauran d'estar dins dels polígons CIE especificats en aquest

del mismo tipo, acopiados o instalados en obra.

PPTP amb les taules incloses per als materials.

Nivel de calidad aceptable: 4,0
8-13

20

32

50

80

125

El control es realitzarà de la manera indicada en la Norma UNE 135 352, i en el punt 1.5.5.2.

a 0

1

2

3

5

7

10

d'aquest PPTP per als elements d'abalisament.

Mínim unidades defectuosas per a rechazo 1

2

3

4

6

8

11

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser

Volumen de la muestra (Ud)
Máximo

unidades

defectuosas

2-5
per

aceptación
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel contractista al seu càrrec. Els nous seran sotmesos
Tots els materials existents en acopi dels tipus de senyals o cartells rebutjables, segons els

als mateixos controls de recepció i durant el termini de garantia al fet que ho van anar els

resultats dels assajos efectuats, seran desmuntats i retirats de l'obra a càrrec del contractista,

rebutjats.

qui haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los de nou.
2.12.6.- Període de garantia.

El Director d'Obra podrà comprovar quantes vegades consideri oportú, al llarg del termini de

Les assenyalis i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i

garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les

instalꞏlats amb caràcter permanent d'acord amb les prescripcions d'aquest PPTP, i conservats

especificacions marcades en aquest PPTP.

regularment d'acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys explicats des
de la data de fabricació, o de quatre anys i mitjà (4,5) des de la d'instalꞏlació.
El Director d'Obra haurà de prohibir la instalꞏlació de senyals i cartells fabricats més de sis (6)
mesos abans de la seva colꞏlocació en obra, i podrà prohibir la instalꞏlació dels fabricats dins
dels sis (6) mesos anteriors a la seva colꞏlocació en obra si considera no han estat
emmagatzemats ni mantinguts en condicions adequades.
2.12.7.- Control durant el període de garantia.
Els senyals i cartells instalꞏlats de manera permanent i conservats d'acord amb les instruccions
del fabricador, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que
seran, com a mínim, les següents:
-

Coeficient de retroflexió R’ (cd/(luxm2)) i angle d'entrada d’observació =0,2º ,
1=2=0 i angle d’entada 5, segons color.
COLOR

R (cd/(luxm2)

Blanco

200

Amarillo

136

Rojo

36

Verde

36

Azul

16
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES.
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

1. CONDICIONS GENERALS
2. EXAMEN I ACCEPTACIÓ
Els materials que es proposin per a la seva utilització en les obres d'aquest projecte, hauran
de:
- Ajustar-se a les especificacions del present Plec.
- Ser examinats i acceptats per la Direcció Ambiental
L'acceptació, en primer lloc, no pressuposa ser la definitiva, la qual queda supeditada a
l'absència de defectes de qualitat o d'uniformitat, considerats amb el conjunt de l'obra.
Aquest criteri té especial vigència i relleu en el subministrament de plantes, cas en el qual
el Contractista està obligat a

El Contractista haurà de permetre al Director Ambiental de l'Obra i als seus delegats l'accés als vivers
provisionals, equipaments, etc., on es trobin apilats els materials, i la realització de totes les proves que
l'adreça consideri necessàries
SUBSTITUCIÓ
Si per circumstàncies imprevisibles, s'hagués de substituir qualsevol material, ho determinarà, el Director
d'Obra Ambiental, especificant les causes que fan necessària la seva substitució. Aquesta informació es
lliurarà per escrit i amb l'autorització del Director d'Obra i es determinarà, en cas de substitució justificada,
quins són els nous materials que han de reemplaçar als no disponibles, complint anàloga funció i
mantenint indemne l'essència del projecte.

3. TERRA VEGETAL
Definició
S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa més superficial del sòl que presenta les característiques
adequades per fer de suport de qualsevol tipus de plantació o sembra. Aquesta terra pot rebre aportació
de matèria orgànica d’origen i característiques molt diverses que faran augmentar la matèria mineral i
orgànica present en el sòl, però sempre cal uns mínims per poder millorar-la.
-

Si conté més del 2% de M.O. no caldrà abonar-la.
Si té menys del 0,5% de M.O. es considerarà no vàlida per ser utilitzada com a terra vegetal.

Reposar totes les baixes (marres) produïdes per causes que li siguin
imputables.
Substituir totes les plantes que, al final del període de garantia, no reuneixin
les condicions exigides al moment del subministrament o PLANTACIÓ. Les
plantes a substituir les determinarà la Direcció Ambiental
Tots els materials que no s'esmentin en el present Plec hauran de ser
sotmesos a l'aprovació de la Direcció Ambiental, que podrà sotmetre'ls a
l'aprovació que jutgi necessària, tenint facultat per rebutjar aquells, que al seu
criteri, no reuneixin les condicions desitjades.

Es procedirà a l’estesa de terra vegetal als talussos de terraplè i desmunt amb pendent 3H:2V o més
estirats, en les zones mortes dels laterals de la calçada, en els trams de carretera a eliminar, en totes les
rotondes i espais lliures entre els enllaços, i als llocs puntuals a identificar després dels treballs de
construcció de la plataforma. El gruix de terres no serà mai inferior a 30 cm com a mitjana en tots els
tipus de talussos, zones planeres, rotondes i enllaços.

L'acceptació o el rebuig dels materials és competència del Director Ambiental, que establirà
els seus criteris d'acord amb les Normes i les finalitats del projecte

Les característiques mínimes de qualitat que ha de complir la terra vegetal a utilitzar en els treballs de
revegetació són:

Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l'obra, excepte en el cas d'autorització
expressa de la Direcció Ambiental.

Composició granulomètrica de la terra fina:

-

EMMAGATZEMATGE
L'emmagatzematge, quan sigui necessari, es realitzarà de manera que els materials
conservin les qualitats necessàries per a la seva utilització en l'obra, i de manera que sigui
possible inspeccionar-los en qualsevol moment.
INSPECCIÓ I ASSAJOS

Característiques idònies de la terra vegetal

- Sorra:
del 30 al 50%
- Llims:
del 30 al 45%
- Argiles
del 10 al 25%
- Car element estrany o pedra de mida superior a 20 mm.
Paràmetre

Requeriments mínims

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE REVEGETACIÓ DE SUPERFÍCIES
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pH
% Matèria Orgànica
Textura
Elements gruixuts (>5 cm)
Relació Carboni/ Nitrogen
Conductivitat elèctrica
Nitrogen nítric (NO3)
Salinitat (Cee)
Sodi intercanviable
Nivell de carbonats
Concentració metalls pesats

6 <pH> 8,5
>0,5 %
Franca/ argilosa-sorrenca/ sorrenca - franca
<25 %
Aproximadament 10
< 2 mmhoms/cm
Mínim 300 ppm
≤4 dS/cm
<15 %
<30 %
Dintre dels límits admissibles segons legislació
vigent.

Com a base per a ser vàlides com a terra vegetal es poden utilitzar 3 grups de terres:
a/ Terres de cultiu o que ho han estat fins fa poc temps. La fondària de la capa per
aprofitar serà en funció de la qualitat de la mateixa, però es recomana entre 30 i 50 cm.
b/ Terres sense cultivar, però amb vegetació espontània apreciable. La fondària de
la capa de terra per aprofitar és de 15 a 25 cm.
c/ en les zones amb masses forestals només s’aprofitarà si està lliure de pedres i
altres materials estranys. La fondària de la capa de terra per aprofitar és d’uns 10 a 15 cm.
Tractament de la terra vegetal.
Abans que els sòls siguin ocupats per la nova infraestructura, s’ha d’extreure una capa de
terra vegetal de la superfície ja desbrossada, que posteriorment s’utilitzarà per a cobrir les
superfícies que necessiten una ràpida recolonització vegetal, bé per ser superfícies de
nova creació (talussos, zones mortes, abocadors i acopis temporals.....), bé per haver estat
alterada la seva coberta original.
Aquests sòls requereixen una manipulació molt acurada degut a l’elevat nombre de llavors,
siguin de plantes herbàcies i arbustives pròpies de la zona, i de microorganismes, que
contenen, essent el millor substrat per a l’assentament d’espècies vegetals i que han
d’ajudar a la posterior restauració de l’entorn.
El contingut més gran de matèria orgànica i elements nutritius es troba a la capa de terra
vegetal o cobertura, que generalment tenen entre 20 i 30 cm d’espessor, corresponent a
l’horitzó A i per tant la capa de terra vegetal sempre s’haurà de conservar, mentre que la
resta dels horitzons infraadjacents són més pobres i caldrà valorar si val la pena aprofitarla o no.
Cinc són els tipus d’operacions que s’han d’efectuar amb el sòl:
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- Retirada i manipulació de l’horitzó vegetal i altres horitzons del sòl
- Emmagatzematge fins a la seva reutilització posterior
- Conservació i manteniment de les seves qualitats
- Abonat i millora de qualitat de la mateixa
- Estesa a la seva ubicació definitiva
Aquesta terra vegetal no es podrà conservar acordonada al peu dels terraplens o de la mateixa carretera
sinó que caldrà acopiar-la en punts prèviament seleccionats com zones d’acopi temporal de terra vegetal
específiques i determinades. S’acopiarà en piles fins a un màxim de 3 metres d’alçada en forma
apilonada i sense ser trepitjada per camions i maquinària pesada de l’obra.
L’emmagatzematge ha d’ésser acurat, per evitar el seu deteriorament per compactació i, d’aquesta
manera, preservar en tot el possible l’estructura del sòl, evitar la mort de microorganismes aerobis i els
riscos d’erosió eòlica i hídrica.
Es farà necessari l’abalisat i limitació de tota la zona d’acopi per evitar el deteriorament de la mateixa, ja
que haurà de restar molts mesos en aquest indret abans no es reutilitzarà de nou.
El temps que poden restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de la qualitat
de la terra.
-

Si estan acopiats un període llarg de temps, al cap de 6 mesos caldrà remenar i airejar de
nou tota la terra vegetal acopiada
Si en un termini superior a un any, els aplecs no són utilitzats, és aconsellable llaurar la
superfície dels mateixos i afegir-hi una barreja de llavors en què predominen les
lleguminoses, abonar i afegir un "mulch" de palla per a mantenir l’estructura del sòl en els
mateixos, evitar canvis en la fertilitat, compensar les pèrdues de matèria orgànica i crear un
tapís vegetal que permeti la subsistència de la microfauna i microflora originals, al mateix
temps que eviti l’erosió.

Per evitar la compactació s’ha de manipular la terra quan aquesta estigui seca o el contingut d’humitat
sigui menor del 75%, evitar el pas reiterat de maquinària sobre ella i dipositar els materials en capes
primes evitant la formació de grans aplecs
L’accés a l’acopi de terra vegetal haurà de quedar obstruït eliminant les possibles rampes d’accés i
aixecant talussos verticals no remuntables.
Abans d’utilitzar de nou en el recobriment de talussos la terra vegetal caldrà fer una analítica de la mateixa
i veure si presenta el mínim de qualitat per ser utilitzada o si es fa necessari un abonat de la mateixa,
just abans de ser carregada als camions o altre tipus de vehicle per ser estesa a l’obra.
-

Si el valor de la matèria orgànica es troba entre un 0,5% i un 2% caldrà abonar-la.
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-

Si presenta uns valors superiors al 2% de contingut de matèria orgànica no
serà necessari l’abonat de la mateixa.
Si els valors són inferiors a 0,5% no es considerarà vàlida com a terra vegetal.

Per la millora de la qualitat de les terres vegetals procedents de l’obra, si el seu contingut
de matèria orgànica està comprés entre 0,5 i 2%, una vegada s’ha realitzat la corresponent
analítica i s’ha comprovat que compleix els requisits mínims pel que fa als paràmetres
exigits, es portarà a terme de la següent manera:
El contractista tornarà a col·locar la terra vegetal que hagués relliscat del seu
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències així com també en cas
d’erosions per pluges o altres causes.
S’estendrà per parts, en una zona prèviament o un terreny degudament preparat i
validat per la direcció ambiental, en un lloc prou espaiós, S’estendrà en gruixos més o
menys uniformes no superiors al 50 cm, amb la maquinària adient, de manera que no es
compacti ni deteriori.
S’afegiran damunt la superfície els fertilitzants i esmenes, en les proporcions que
determini la direcció ambiental en funció de la qualitat de la terra i de la tipologia d’adob a
incorporar, però que podria estar entre un 5-10% d’adob específic.
Es remourà el material fins que quedi convenientment barrejat (la terra i el
fertilitzant).
S’emmagatzemarà en pilons no molt grans, procurant que no sobrepassin els 3
metres d’alçada o es portarà directament a l’obra per ser estesa.
La mesura i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres
cúbics realment estesos, mesurats una vegada estesos. També podrà fer-se per metres
quadrats de superfícies cobertes amb un determinat gruix.
Adobs o fertilitzants a utilitzar per la millora de la terra vegetal
Es considera adob o fertilitzant qualsevol matèria o substància amb un contingut apreciable
d'un o diversos elements nutritius en forma assimilable pels cultius.
Es defineix com a riquesa del fertilitzant la quantitat de cada element nutritiu assimilable
que hi ha ne la seva composició.
Només s’acceptaran per aquesta funció els adobs orgànics que compleixin amb les
condicions i característiques que es demanen en aquest Plec, però preferentment ha de
ser “compost” procedent de residus sòlids urbans o fangs de depuradora
A part de l’aportació d’aquestes esmenes, com a esmena complementària, les restes
procedents d’aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, s’esmicolaran i
trituraran a mides inferiors a 5 cm i esteses homogèniament sobre el terreny esbrossat,
d’aquesta manera s’incorporaran a la terra vegetal com a esmena orgànica abans del
decapatge d’aquesta.
Esmena orgànica

Es defineixen com matèries fertilitzants compostes, principalment, per combinacions d'origen vegetal o
animal, fermentades o fermentables, destinades al manteniment o millora de la matèria orgànica del sòl.
Les característiques mínimes exigides a aquests productes (en pes sec) són:
- Mínim 60% de matèria orgànica total
- Mínim 2% de nitrogen orgànic
- Mínim 6% de nitrogen, potassi i fòsfor (de cadascú) .
Aquestes esmenes s’hauran de presentar en estat sòlid, que no desprenguin males olors; amb un
contingut de contaminats físics (vidres, metalls plàstics) inferiors al 0,5% mesurat en pes de matèria seca,
i amb un contingut d’elements perillosos que no superin els límits admissibles establerts en la legislació
vigent.
L’objectiu de l’aplicació de l’esmena orgànica serà obtenir un percentatge mínim del 2% de matèria
orgànica en la terra vegetal.
Tipus d'adobs d’origen orgànic:
Compost:
Producte procedent de la descomposició de les restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o
be del tractament industrial de les deixalles. El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40% y
en matèria orgànica oxidable en el 20%. Les seves característiques seran les mateixes que
s’especifiquen pels fertilitzants orgànics. No podrà haver-hi en la seva composició presència de metall
pesats tipus plom, mercuri…. Les seves característiques seran:
:
- Cadmi:
màxim 30 ppm
- Níquel:
màxim 350 ppm
- Plomo:
màxim 1.000 ppm
- Zinc:
màxim 3.000 ppm
- Mercuri:
màxim 20 ppm
- Cromo:
màxim 750 ppm
Fertilitzants orgànics
Es defineixen com a fertilitzants compostos o combinacions d’origen vegetal o animal, fermentades o
fermentables, destinats al manteniment o millora de les qualitats de la terra.
Hauran de tenir, en la seva composició, el percentatge mínim i màxim de matèria orgànica i altres
elements que es diu tot seguit:
- Nitrogen orgànic
- N+P2O5+K2O:
- Relació C/N:

mínim 2% sobre matèria seca
mínim 6% sobre el pes total
mínim 3; màxim 15
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- Matèria orgànica total:
mínim 30% sobre matèria seca
- Humitat:
màxim 35%
- Cadmi:
màxim 30 ppm
- Coure:
màxim 1.500 ppm
- Níquel:
màxim 350 ppm
- Plom:
màxim 1.000 ppm
- Zinc:
màxim 3.000 ppm
- Mercuri:
màxim 20 ppm
- Crom:
màxim 750 ppm
- Plàstics, restes metàl·lics, deixalles… absència
Abans de l’inici dels treballs, el Contractista presentarà les característiques dels fertilitzants
que proposa utilitzar de manera que la seva utilització haurà de ser aprovat per la direcció
ambiental. Les analítiques presentades ne cap cas podran tenir una antiguitat superior als
6 mesos
Estesa de terra vegetal
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de terreny
amb una capa uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant uns tractaments.

La fertilització o esmena de la terra vegetal, si cal, es farà en el moment de la distribució abans de ser
carregada en l’àrea d’acopi. Al llarg de la jornada només s’adobarà el volum de terres que s’estendran el
mateix dia. Aquestes operacions mai es podran realitzar en dies de pluja.
Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot ser manual, si hi ha
molta pendent, o bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del refinat és disgregar els terrossos,
eliminar elements més grollers com pedres, troncs... i facilitar el creixement de les plantes herbàcies
Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i altres àrees de
l’obra on sigui necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de magatzem de terres, de les restes de
terres o altres materials. Els sobrants es portaran a l'abocador autoritzat.
Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos rasclonats: un de
profund i l'altre de superficial.
L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions dels talussos per
evitar la pèrdua de nutrients per erosió i arrossegament per l’aigua si es deixa molt de temps estesa
abans de portar a terme la hidrosembra. El temps transcorregut entre l’estesa de la terra i l’hidrosembra
serà el mínim possible, un cop assentada la capa aportada i en cap cas podrà superar els 30 dies (1
mes) entre les dues operacions.

Es portaran a terme una vegada acabades totes les tasques d’excavació i terraplenat, i
donat els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos tant en terraplè com en
desmunt amb pendent 3H:2V, laterals de la calçada, rotondes, zones mortes i espais lliures
enter els enllaços i a llocs puntuals a marcar després de les excavacions.

Tipus de plantes a utilitzar en les tasques de revegetació i reforestació.

El gruix a aplicar serà de:

Primerament definirem els diferents tipus de plantes que es poden utilitzar:

-

30 cm en tots els talussos
50 cm en les superfícies planeres a recuperar.

4. REVEGETACIÓ I REFORESTACIÓ

- Arbre: vegetal llenyós que arriba com a mínim a una alçada de 5 m; no es ramifica des de la base i té
una tija principal que es denomina tronc.

Passes a per a l’estesa seguir.

- Arbust: vegetal llenyós que generalment es ramifica des de la base i no arriba a 5 m d'alçada.

Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves,
terrossos d’argila i pedres més grans de 5 cm.

- Planta vivaç: vegetal no llenyós que té una vida superior als dos anys.

Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa,
evitant la contaminació de graves.
Extensió de la terra vegetal ja abonada sobre talussos i zones planeres, tant uniforme com
fóra possible, ja que és el gruix imprescindible per permetre a la planta un mínim d’espai
per arrelar. Es procurarà evitar la compactació del sòl pel pas de la maquinària.
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- Planta Anual: vegetal no llenyós que completa el seu cicle vegetatiu en el període d'un any.
- Planta Bianual: vegetal no llenyós que viu durant dos períodes vegetatius. Generalment, són plantes
que germinen i produeixen fulles el primer any i que floreixen i fructifiquen durant el segon.
- Entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a certa densitat pot arribar a recobrir el sòl amb les
fulles i tiges.
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- Esqueix: fragment de qualsevol part d'un vegetal, de petita dimensió, que es planta perquè
arreli i es desenvolupi.
- Tep: porció de terra amb un sistema d'arrels molt travat, que se subministra en forma de
peces tallades per a la seva posterior col·locació en un altre lloc.

- Si les tiges no són rectes i dretes i estan torçades o presenten bonys anormals o antiestètics.

Condicions generals de les plantes a utilitzar

Les possibles despeses causades per substitució de plantes rebutjades aniran a càrrec del Contractista,
sense que el possible endarreriment produït en les plantacions pugui repercutir en el termini d'execució
de l'obra.

Les plantes pertanyeran a les espècies o ecotips assenyalats seguidament i reuniran les
condicions de mida, edat, desenvolupament, forma de conreu i trasplantament que
s’estableixen en el present document.
Les plantes seran de vivers acreditats i situats en zones amb característiques (clima i
altitud) semblants a la zona on s'ha de realitzar la plantació. Totes les plantes hauran de
presentar el seu certificat de garantia respecte a la seva procedència i identificació, així
com el certificat sanitari.
S'ha de garantir l'equilibri entre la part aèria i reticular, presentant mostres d'haver estat
repicat a viver per compensar les dues parts.
L’arrencament i el transport de les plantes del viver a la zona de plantació s'ha de realitzar
amb extremada cura, ja que en cas contrari pot haver-hi danys que provoquin el desequilibri
entre part aèria i reticular.
Les plantes subministrades en contenidors es transportaran procurant que els tests o
contenidors quedin fixos i suficientment separats per tal de no malmetre les parts aèries.
Les plantes restaran en els tests fins en el moment de la plantació.
Les plantes subministrades, per exigència de la Direcció d'obra, cal que presentin uns
determinats requisits, podent ésser rebutjades per alguna de les següents raons:
- Presentar símptomes d'haver patit atac d'insectes o alguna malaltia criptogàmica.
- Presentar ferides o desperfectes en la part reticular o aèria.
- Creixement desproporcionat a causa de tractaments especials.
- Portar males herbes en el pa de terra.
- Per desprotecció de la planta.
- Per danys durant l'embalatge o transport.
- Per una densitat de plantació excessivament elevada.
- Si l’alçada dels arbres mesurada des del coll a la part més allunyada del mateix no
compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un error fins un 5%).
- Si l’alçada dels arbusts mesurada des del coll a la part més allunyada del mateix no
compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un error fins un 5%).
- Si l’alçada de la planta vivaç mesurada des del coll a la part més allunyada del mateix no
compleix amb la descripció de la planta feta (només s’acceptarà un error fins un 5%).
- Si les plantes presenten un desequilibri entre la part aèria i la reticular.

La Direcció Ambiental podrà exigir un certificat que acrediti el compliment de totes aquestes prescripcions
i rebutjar les plantes que no ho compleixin.

Les dimensions que figuren en el projecte corresponen a:
- Altura: distancia des del coll de l’arrel fins la part baixa més allunyada de la mateixa, exceptuant els
caos en què s’especifica el contrari, i llavors parlem d’alçada del tronc.
- Circumferència o perímetre: perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel.

5. CONDICIONS SANITÀRIES I DE DESENVOLUPAMENT
En la taula següent, s’especifica per a determinats grups de planta, els defectes que poden fer que una
planta sigui exclosa:
DEFECTES/GENERES

Olea

Pinus

Prunus

Planta amb ferides no cicatritzades
Plantes parcialment o totalment seques.
Tija amb curvatura molt marcada
Tija múltiple
Planta que presenta diversos brots apicals
Tija que no tingui la part apical tendre
Ramificació insuficient
Fulles tendres en mal estat
Coll de l’arrel castigat
Arrel principal enrotllada
Sense arrels secundaries o amputades
Ferides o mostres de patir alguna malaltia
Plantes amb indicis de reescalfament,
fermentació o humitat

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Fraxinus
Celtis
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

Populus

No serà acceptat el lot que presenti plantes no admissibles en una proporció superior al 5%.

6. SUBMINISTRA D’ ESPECIES VEGETALS
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En el subministra d'espècies vegetals s’hauran de verificar les descripcions de l’etiqueta
identificativa.
El subministra de la planta a l’obra serà amb vehicles oberts, estant les plantes degudament
immobilitzades i recobertes amb material de protecció per evitar possibles cops, ferides,
deshidratació....

7. RECEPCIÓ DE LA PLANTA A L’OBRA
Amb la finalitat de que la recepció de les plantes es pugui portar a terme de manera
convenient, el Contractista responsable del subministrament de la planta avisarà al Director
Ambiental d’Obra al menys 48 hores abans de l’arribada de planta.
La planta serà recepcionada pera cada enviament i en l’hora següent a la seva arribada
per evitar que quedi seca. Cada recepció de planta donarà lloc a un document signat per
les dues parts (contractista y Direcció ambiental).
Una vegada la planta ha estat recepcionada en l’obra, l’empresa encarregada de realitzar
les operacions de plantació serà l’empresa responsable del manteniment i l’estat de la
planta.
Aquesta responsabilitat implica:
- La correcta plantació
- En el caso que les plantacions no es portin a terme el mateix dia de la recepció de les
plantes, aquestes se situaran en llocs d’acopi provisional i rebran un manteniment adient.
Les baixes produïdes per manca de manteniment durant aquest període, seran
responsabilitat del subcontractista i hauran de ser substituïdes.
Les plantes, per ser recepcionades hauran de complir com a mínim amb les següents
característiques relacionades amb la seva presentació:
- Presentaran una alta densitat d’arrels secundaries, sense símptomes d’espiralització.
- A l'extreure la planta del contenidor, el pa d’arrels haurà de ser compacta i homogeni, de
manera que no es malmeni en el procés d’extracció.
- En el caso d’espècies del gènere Quercus, les plantes ferides per haver experimentat el
autorepicat de l’arrel pivotant.
Para a cada lot s’examinaran un percentatge mínim de plantes, en torno al 10% con un
màxim de 25 plantes.
- Condicions de recepció de les plantes en pa de terra:
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Presentaran el pa de terra convenientment protegit per mitjà d’algun material porós o com paia, geotèxtils,
material tèxtil, etc. En el cas d’exemplars de mida gran, si és necessària una poda de compensació,
aquesta es farà de manera que conservi el màxim la forma de l’espècie.
Per a cada lot s’examinaran a l’entorn del 10% de les plantes amb un màxim de 25 plantes.
- Condicions de recepció de les plantes amb arrel nua:
Es podran rebre plantes amb arrel nua sempre que es tracti d'espècies que suportin aquest tipus de
tractament, concretament els arbres i/o arbusts de fulla caduca amb parada vegetativa molt marcada
durant l'hivern
En el cas d'arbres grans en els quals sigui necessària una poda per compensar la relació entre la part
aèria i la part subterrània, aquesta es realitzarà de manera que conservi la forma natural de l'espècie.
El període de plantació ha de respondre a l'òptim fisiològic de la planta, és a dir quan la saba estigui
reculada i han perdut totes les fulles. Només se subministrarà planta amb arrel nua en les èpoques en
les quals sigui possible la seva plantació (finals tardor o hivern). Fora d'aquesta època totes les espècies
indicades al present plec hauran de ser presentades amb diferents tipus de contenidors o pa de terra
L'Adjudicatari organitzarà l'aprovisionament de manera que en el temps entre l'arribada de les plantes i
la seva plantació no sigui superior a tres dies
Per a cada lot s'examinaran un percentatge mínim de plantes, entorn del 10% amb un màxim de 25
plantes.

8. PLANTACIONS
Es defineix com a plantació del procediment de repoblació artificial, que consisteix a col·locar en el
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc
Els treballs de plantació consistiran en el subministrament de tota la planta, mà d'obra, materials i equip
necessaris, així com en l'execució de totes les operacions relacionades amb la mateixa.
Replanteig
Consisteix en passar el croquis de plantació al terreny, marcant els punts on aniran els arbres amb algun
senyal (canyes o estaques). No es procedirà a l'obertura dels sots fins que hi hagi conformitat del
replanteig per part de la Direcció Ambiental.
Obertura de forats
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És el procés normal de plantació que consisteix en realitzar una excavació de forats de
forma prismàtica on la planta hi pugui cabre. Pot realitzar-se de forma manual o mecànica.
S'obriran els forats quan el terra sigui humit i amb temps d'antelació suficient a la plantació
per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots. Un cop finalitzada l’excavació
s’haurà de procedir al repàs de les parets i fons, a fi i efecte de descompactar-les i afavorir
la bona penetració de les arrels.
La terra vegetal de bona qualitat extreta es col·locarà en el fons del sot..
El Director facultatiu podrà escollir el lloc idoni per la ubicació de cada planta.
Les dimensions del sot estaran en funció del tipus i la mida de la planta que utilitzarem i
s'ajustaran a les següents mides:
Mida

Dimensions del sot Volum de terres a aportar
(cm)
(m3)

Arbres molts grans
Arbres grans
Arbres joves
Arbust
Planta vivaç

100 x 100 x 100
70 x 70 x 70
50 x 50 x 50
30 x 30 x 30
25 x 25 x 25

1 m3/arbre
0,3 m3/arbre
0,2 m3/arbre
0,06 m3/arbre
0,04 m3/arbre

Sempre les dimensions del sot serà més gran que la del pa de terra o sistema reticular de
la planta a plantar.
Realització de la plantació
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en
col·locar en el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada,
nascuda i criada en un altre lloc. Inclourà l’obertura de sots així com l’aportació de terra
vegetal, adobs, substrat i altres productes que proporcionin les condicions adients al volum
de terres a aportar a cada arbre, que permetran el correcte desenvolupament posterior.
Època de plantació
Les diferents èpoques a plantar depenen del tipus de planta, les característiques del medi
i les diferents modalitats de plantació.
Per fer les plantacions s'intentarà fugir de condicions climàtiques extremes. El moment
ideal per realitzar la plantació seran els dies suaus, sense vent i amb humitat, principalment
de l’hivern o de la tardor, tot i que vindrà en funció de la climatologia de cada zona i de la
tipologia de les plantes i que seria:.

-

Plantacions d'espècies caducifòlies amb arrel nua: de novembre a primers de març: (no se
sol fer replantacions a arrel nua en espècies perennes), cal aprofitar el període de repòs per
fer el trasplantament i no tinguin fulles.
Plantacions amb pa de terra es realitzaran d’octubre a abril.
- Les plantacions amb test poden realitzar-se en qualsevol moment, però sempre s'ha
d'evitar que coincideixin amb la brotació i floració, així com és convenient evitar els moments
de fred i calor extrems o períodes secs. Per tant no es podrà plantar durant els mesos de
desembre i gener i així com de juny a mitjans de setembre

Les plantacions es portaran a terme preferentment durant l'època de repòs vegetatiu de la planta. Les
millors èpoques per a la plantació són la primavera i la tardor.
En llocs de clima càlid, on el factor limitant sigui la sequera estiuenca, es plantarà a la tardor, mentre que
on el factor limitant sigui el fred es realitzaran a la primavera
Aquesta regla presenta nombroses excepcions, entre les quals nomenarem:
- Els esqueixos és convenient plantar-los en començar el seu desenvolupament vegetatiu.
- La plantació de vegetals conreats en contenidor es pot fer pràcticament durant qualsevol època de l'any.
No es plantarà mai:
- En èpoques de gelades.
- Quan les plantes presentin símptomes de dessecació, es col·locaran en un recipient amb aigua fins
que els símptomes desapareguin
- En condicions de vent molt fort, ja que les plantes en aquestes condicions queden molt lesionades.
- En condicions de pluja, segons les característiques edàfiques del terreny, la Direcció Ambiental podrà
ordenar la suspensió dels treballs
Si no hi hagués més remei que plantar sota aquestes condicions, s'evitaran els regs fins que els forts
vents desapareguin.
Densitat de plantació
A l'hora d'escollir el marc de plantació cal tenir present la mida de la planta en el moment adult. El marc
variarà amb l'espècie de planta però també està en funció de l'aspecte final que vulguem aconseguir, ja
que, a major nombre de plantes, menor desenvolupament de l'arbre. De tota manera, serà la Direcció
que en últim terme decidirà la separació entre els arbres.
Si el que es busca és un efecte immediat, les densitats de plantació han de ser altes malgrat això comporti
posteriors dificultats amb el desenvolupament de les plantes.
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a/ Arbres: estaran separats entre sí per un mínim de 3 a 10 metres, segons la seva mida
en estat adult. Al mateix temps s’hauran de situar lluny de les línies de drenatge i de les
superfícies que puguin alterar-se per la proximitat de les arrels.
b/ Arbusts: la distància de plantació oscil·larà entre 1 i 3 metres en funció de la mida i de la
densitat establerta. Per donar un aspecte visual més fort és convenient agrupar 3 o 4 peus
formant agrupacions.
c/ Les plantes no arbòries s’hauran de plantar a distàncies superiors a la seva alçada, o a
distàncies iguals o superiors a l’amplada que podran tenir quan estiguin ben
desenvolupades.
Presentació
Consisteix en col·locar la planta dins el sot de plantació per després reomplir-lo amb terra
vegetal de qualitat. El volum de terra vegetal a aportar serà com a mínim fins a entre 3 i 5
cm per sobre del coll de l'arrel.
S’incorporarà l’adob adient, de manera que quedi proper a les arrels, però sense tocar-les
directament.
Les quantitats a d’adob mineral a aportar seran:
- Arbres grans:
- Arbres joves:
- Arbusts:
- Planta vivaç:

200 gr. d’adob mineral d’alliberament molt lent per peu
150 gr d’adob mineral d’alliberament molt lent per peu
50 gr d’adob mineral d’alliberament lent per planta
35 gr d’adob mineral d’alliberament lent per sot.

En plantacions amb test, es trauran del contenidor en el moment d’efectuar la plantació procurant no
malmetre les arrels, i es regarà a continuació per tal que tingui humitat suficient.
Les plantes amb pa de terra es trencarà el material que suporti el pa (filferro, xarxa...) just en el moment
de tenir-ho presentat dins el clot, per alliberar i facilitar el creixement de les arrels.
En tot tipus de plantació, s'omplirà el sot procurant que no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra.
Es compactarà la mateixa i finalment es donarà una petita estrebada a la planta perquè no les arrels no
quedin travades.
Se centraran els arbres i arbust dins l’escocell, intentant que quedin rectes, orientats adequadament i
presentant la menor secció en direcció als vents dominants.
Immediatament després de la plantació es realitzarà un rec abundant de plantació per evitar un
desequilibri hídric. La quantitat d'aigua a aportar dependrà de la planta, el temps, el clima, el lloc.... Així
tenim que l’aportació ideal per cada tipus de planat seria:

Reg de plantació
Arbres adults

30-50 litres/planta

Arbres de 1 o 2 sabes

5-8 litres/planta

Arbusts adults

10-15 litres/planta

Arbusts de 1 o 2 sabes

5-8 litres/planta

Després de la col·locació de la planta en el clot de plantació i reomplir-lo de terra vegetal
es procedirà a la compactació de tot el clot, sobre tot a l’entorn de la planta.
S'iniciarà la plantació en el moment que la Direcció Ambiental ho aprovi. Totes les
plantacions hauran de mantenir la distància de seguretat establerta i que consisteix en
deixar lliures 3 metres, sense cap mena de plantació des del final de la calçada com a
mesura de seguretat per la propagació de possibles incendis forestals i evitar que amb les
segues de neteja de marges s’elimini (involuntàriament la planta que s’ha plantat).

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona eliminat tots els materials i residus generats per la plantació
i escampant la terra sobrant de la formació del clot a l’entorn de la planta però deixant lliure l’escocell.

Les plantes seran plantades el mateix dia d’arribada a l’obra; quan això no es pugui portar
a terme, se situaran a distància raonable del terreny de plantació definitiva i en un lloc a
l’ombra. Les plantes es regaran quan sigui necessari per a mantenir una adequada humitat
del substrat.

Són aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri i que
en aquest cas es col·locaran per ajudar en el creixement dels diferents arbres previstos en el projecte.
Pel que fa al tipus de material del tutor, podria ser acer, alumini o fusta de castanyer o tractada i bambú.
La fusta cal que sigui resistent a la putrefacció i lliure de malalties.

En cas de plantació a arrel nua, es realitzarà una poda de les branques i de les arrels si cal
per equilibrar la part aèria amb la reticular, si no s’ha fet en el mateix viver i es col·locaran
en molta cura dins el sot. Aquesta operació només es realitzarà amb arbres de fulla caduca.
Si es dóna el cas que es produeixen ferides per la poda, aquestes han de ser cobertes amb
un màstic d'aigua.

La longitud dels tutors serà l'alçada del plançó més la fondària a la qual s'ha de clavar; en aquest cas
preveiem una alçada entre 150 i 200 cm que tindrà d’anar uns 30-50 cm ancorat en el terra.
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Tots els arbres portaran una doble lligada amb material flexible i extensible, una a la part
alta del tutor i la segona a la part baixa de manera que permeti un cert moviment a l’arbre.
Es lligaran procurant no danyar ni marcar la planta la planta. Les lligades es creuaran en
forma de 8.
Col·locació de protector d’escocell en els arbusts i arbres.
Per evitar que les males herbes puguin perjudicar o fins i tot afogar el creixent dels arbusts
plantats en els talussos i zones planeres i per afavorir el seu creixement cal preveure la
col·locació de protectors d’escocell en cada peu arbustiu i arbres petits que es preveu
plantar.
També el protector d’escocell servirà per tenir localitzada la planta en el talús de manera
que en portar a terme tasques de manteniment es pugui saber perfectament on està
ubicada la planta.
El protector d’escocell ajuda al creixement i evitar que la planta petita sigui ofegada per les
males herbes que creixin en el seu entorn i també ajuda a retenir l’aigua i mantenir un
microclima més humit a l’entorn del peu plantat. L’aplicarem en els arbusts que es preveu
plantar en els talussos i a les zones planeres.
Les dimensions del protector d’escocell serà d’uns 40 x 40 cm i serà fet de fibra vegetal
que pugui absorbir la humitat i tenir una durabilitat a l’entorn de 2 anys. Aquest protector
vindrà fixat ja sigui amb unes pedres o millor amb una capa de terra de mínim gruix a tot
l’exterior.
Col·locació de protector de planta en els arbusts i arbres en alvèol forestal o mida
molt petita.
El protector de planta té la funció d’evitar que els petits peus plantats puguin ser menjats o
arrencats pels animals que es troben per la zona especialment conills, llebres i altres
rosegadors, així com també els ramats de xais i altres animals domèstics.
Consisteix en un tub cilíndric de material bio i fotodegradable, perforat per facilitar
l’evapotranspiració de la planta que cal encaixar lleugerament en el terra dins l’escocell i
deixant la planta al mig del mateix. És convenient que sigui d’un color terrós per no generar
un impacte visual remarcable. Aquest tub es clava en el terra per mitjà de dues canyes.
Es col·locarà en tots els arbres i arbust que s’han especificat en la descripció de les
plantacions a realitzar a l’obra, tant en zones planeres com talussos. En aquest es
col·locaria als arbres de 2 sabes a plantar en els talussos i una part dels arbusts (els de
mida més petita) tant en talussos com en zones planeres.
En la plantació es consideren inclosos:

a) Obertura de clots amb les característiques i dimensions marcades en el Projecte.
b) Farcit dels clots amb els materials i forma marcada en el Projecte.
c) Plantació i incorporació dels materials fixats en el Projecte i tots aquells necessaris per a la
correcta execució de la unitat.
d) Formació d'escocell.
e) La utilització d'abonaments, additius i altres materials que siguin utilitzats a proposta del
contractista amb l'autorització de l'Adreça Tècnica seran a compte del Contractista, a
excepció d'aquells casos en què l'Adreça Tècnica decideixi utilitzar determinats productes
no prevists en el Projecte. En aquest cas s'abonessin separadament.
f) Primer reg.

9. SEMBRES I HIDROSEMBRES DE TALUSSOS
Els treballs d’hidrosembra consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d'obra, materials i
equip necessari, així com l'execució de totes les operacions relacionades amb la mateixa.
La hidrosembra és una sembra mecànica la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, adobs
minerals, fixadors o estabilitzant, Mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i consisteix amb
l’aplicació de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la superfície dels talussos i terra
vegetal i desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa.
Es tracta de projectar una mescla de llavors, abonaments, fixadors i mulch per mitjà d'una
hidrosembradora.
Aquesta màquina projecta la barreja a pressió sobre el terreny i permet realitzar sembres a distàncies de
més de 100 m dels camins d'accés i podent salvar altures de talussos importants que depenen,
lògicament de la potència de la bomba que porta acoblada la màquina. Els sistemes d'agitació, d'altra
banda, garanteixen una mescla homogènia dels diferents productes aplicats.
Es realitzarà en dues fases o passades, i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i gramínies
adaptades agroclimàticament a les condicions en què han de desenvolupar-se sobre les superfícies a
aplicar.
La hidrosembra caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, preferentment a la tardor o en acabar
l’hivern. S’evitaran dies de vent i es controlarà que el terreny tingui la humitat adequada. Es portarà a
terme en tots els talussos amb pendent 3H:2V una vegada realitzada la plantació i també en les zones
planeres de l’obra.
Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavor a la part alta per compensar
l’arrossegament de l’aigua de les mateixes.
Característiques dels materials utilitzats en la hidrosembra
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LLAVORS
S'entén per llavor, l'element botànic que té com a finalitat multiplicar l'espècie. L'embrió és
l'òrgan vital de la llavor capaç de reproduir la planta, mentre que les restants estructures
(substàncies de reserva o capes protectores) són solament acompanyants.
Les llavors procediran d'empreses comercials acreditades i seran de la grandària, aspecte
i color de l'espècie botànica seleccionada. Per a qualsevol partida de llavor s'exigirà el
certificat d'origen, i aquest tindrà d'oferir les garanties suficients al Director Facultatiu.
Les llavors únicament es podran sembrar amb l'aprovació de la direcció facultativa, i es
podran `portar a terme proves de germinació a compte del Contractista, seguint les Normes
Actuals de Qualitat.
Les característiques tecnològiques que hauran de complir són:
- Puresa: superior al 90%.
- Facultat *germinativa: superior al 95 %.
- Pes: en cap cas serà inferior al 75 % del total del producte envasat.
- Estat sanitari: és necessari eliminar les llavors que hagin estat atacades per
insectes, fongs, bacteri o altres animals, i les que presenten símptomes d'haver sofert
malalties criptogàmiques.
- Grau d'humitat: inferior al 13 %.
- Grandària i calibre: característica específica de cada varietat.
MULCH
Es defineix com mulch, qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat en la superfície del
terreny per protegir les llavors, mantenir més uniformes les temperatures del terreny, reduir
la evapotranspiració, enriquir el terreny o reduir l'erosió en absorbir l'impacte directe de les
gotes de pluja.

Una prova de la qualitat del mulch consisteix a agafar una petita quantitat, barrejar-la amb aigua i
projectar-ho sobre una paret de manera que quedi enganxat i estès uniformement; en cas contrari, es
rebutjarà.
La quantitat a aplicar se situa en uns 150 gr/m2 en la primera passada d’hidrosembra i 150 gr/m2 en la
passada de cobertura o tapat.
FIXADORS O ESTABILITZADORS
S'entén com a fixador o estabilitzador del terreny qualsevol producte orgànic o inorgànic aplicat en solució
aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per aglomeració física de les
partícules del terreny, generalment amb l'establiment d'enllaços col·loidals de naturalesa orgànica.
El reticulat format ha de permetre la circulació d'aire i el manteniment de la humitat del terreny, millorant
la seva estructura i proporcionant un mitjà biològic més idoni. Així mateix, aplicats amb les llavors fixen
aquestes contra el terreny evitant així el seu desplaçament.
Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó,
acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i uns altres. En general i per a
talussos amb pendent 3H:2V s'apliquen en dosi entre 10 i 20 gr/m2.
Condicions generals
Els estabilitzadors hauran de complir les següents condicions:
- Ser productes que en incorporar-se en el terreny, formin una capa superficial resistent a l'erosió
i d'una espessor presumiblement igual a la zona que pot ser afectada per la mateixa.
- Utilitzables per polvorització.
- No combustibles, no tòxics i biodegradables
.- Estar degudament avalats en les seves propietats per assajos estandarditzats.
- Resistents a les gelades.

Condicions generals
S’utilitzarà de la tipologia de cel·luloses (fibra de fusta). Les cel·luloses que es prenen com
mulch són de característiques diferents segons les espècies vegetals a partir de les quals
s'han fabricat, així com els procediments d'obtenció. Les cel·luloses obtingudes per
procediments mecànics són de fibres més llargues i de capacitat d'absorció d'aigua, mentre
que les obtingudes per procediments químics i semiquímics són de fibres més curtes i de
menor capacitat d'absorció d'aigua. Les cel·luloses obtingudes per procediments químics
poden tenir restes d'àcids que poden perjudicar el desenvolupament de les plantes.
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10. EXECUCIÓ DE LA HIDROSEMBRA:
La hidrosembra consistirà en la projecció del 100% del material especificat en dues passades. En la
primera passada es projectarà la mescla de llavors, el fertilitzant inorgànic i una dosi del fixador o
estabilitzant, així com parteix de la proporció del mulch.
Les quantitats dels diferents components a utilitzar són:
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Composició de la 1ª passada
Barreja de llavors d’espècies herbàcies
(lleguminoses i gramínies)
Mulch
Fixador
Fertilitzant mineral
Adob orgànic d’assimilació immediata (líquid)
Aigua

40 gr/m2
150 gr/m2
20 gr/m2
20 gr/m2
100 gr/m2
2-4 l/m2

Composició de la 2ª passada o fase de recobriment
Mulch
Fixador
Aigua

150 gr/m2
20 gr/m2
2-4 l/m2

Les superfícies amb requeriment d’hidrosembra seran totes les assenyalades en els
plànols del projecte.
Els treballs d’hidrosembra s'iniciaran una vegada s'hagin acabat totes les plantacions d'una
determinada superfície, i no al revés, doncs la creació del clot de plantació castigaria la
hidrosembra en aquestes zones.
Les hidrosembres s'inclouen les operacions següents:
- El subministrament dels materials necessaris a peu d'obra
.
- L'execució de la hidrosembra amb tots els productes que vénen fixats en cada
cas, la fabricació de les mescles i la seva extensió.
Transport, maquinària i personal necessari.
Quan el naixement de les plantes sigui irregular o existeixin zones en les quals no han
nascut les plàntules, el Contractista procedirà a la ressembra amb les mateixes
especificacions de la primera hidrosembra.
El Director Ambiental de l'Obra determinarà els llocs on s'ha de realitzar aquesta operació
de repàs.
Control de qualitat de les llavors d’hidrosembra.
Prèviament a l’inici de les actuacions d’hidrosembra, i amb unes setmanes d’antelació,
caldrà que es prevegi la realització dels corresponents controls de qualitat de les llavors
d’hidrosembra adquirides a les diferents empreses comercials.
Per a aquest tipus de material s’hauran de fer dos tipus d’analítiques de qualitat:

-

Control de composició: Es farà un control d’identificació de llavors per comprovar la correcta
composició de les llavors adquirides d’acord amb el que preveu en projecte, i que els
percentatges formulats s’ajusten també a previst.
Control de germinació: Es farà un control de germinació global i per espècie de les llavors
d’hidrosembra. Si la capacitat germinativa de les llavors d’hidrosembra és inferior al 80%,
caldrà fer un repàs d’hidrosembra equivalent a la mancança de capacitat germinativa de les
llavors.

11. MANTENIMENT D’UN VIVER D’OBRA
En el viver d’obra s’haurà de preveure el manteniment dels arbres que es vol trasplantar des que són
arrencats del lloc original, i fins el moment de ser arrencats de nou i portats a la seva ubicació definitiva
a l’obra. L’arrancada i trasplantament només es podrà fer en els mesos de tardor (2ª quinzena d’octubre
i novembre) o abans de que treguin fulla (febrer i 1ª quinzena de març). No és aconsellable fer-ho en les
èpoques més fredes de l’any (desembre i gener).
Per a la ubicació d’un viver d’obra, els condicionants seran els mateixos que s’apliquen per a una zona
d’abassegament temporal de terres vegetals. Per això es procurarà situar el viver d’obra en un entorn de
mínim interès ecològic i/o paisatgístic, com són camps de conreu sense cultivar o prats de pastura, o bé
zones de conreus de secà i evitant sempre possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial
interès paisatgístic.
Per la utilització d’aquest viver d’obra caldrà presentar, prèviament a adequar l’espai, el permís firmat del
propietari conforme autoritza la utilització de la seva finca per aquesta finalitat.
El manteniment en viver d’obra inclou totes les operacions de reg i manteniment. Aquest reg té com
finalitat garantir la viabilitat de les plantes i afavorir el seu arrelament i desenvolupament després de la
plantació. Lògicament es realitzarà aquest reg de manteniment tenint en compte les condicions
meteorològiques locals i de manera coherent. En conseqüència, s’obviarà aquest reg de manteniment
sempre que les condicions meteorològiques locals aportin una precipitació suficient per a garantir la
supervivència de les plantacions i per indicació de la Direcció Ambiental de l’obra.
Aquest reg s’aplicarà forçosament durant els mesos d’abril a setembre. No obstant això, aquesta operació
podrà executar-se fora d’aquest període establert sempre i quan les especials condicions
meteorològiques puguin posar en perill la supervivència de les plantes del viver d’obra.
Caldrà contemplar el reg de plantacions durant tot el període en què sigui necessari mantenir els peus
arboris al viver d’obra i fins que es faci el trasplantament d’aquest a la zona a revegetar.
L’aigua destinada a reg s’aplicarà de manera individualitzada, per cada peu d’arbre o arbust i a primera
hora del matí o de la tarda, en tot cas, evitant les hores de màxima insolació.
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L’operació de reg es realitzarà de manera que els peus no quedin descalçats, ni es
produeixin erosions, ni rentat del sòl. S’evitarà que amb l’aplicació del reg es desenterrin
llavors o fertilitzants.

Manteniments de clots (escocells)
Reposicions
-Segues de les zones enjardinades

En cas que per efectes d'una incorrecta execució del reg, es produeixi la destrucció de
l'escocell, desenterrament de la planta o qualsevol altre problema, serà obligació del
contractista reparar el mal ocasionat.

REGS

Els regs de manteniment del viver d’obra seran:
Mes d’abril
Mesos de maig i juny
Mesos de juliol i agost
Mesos de setembre i octubre

1 reg
2 regs
3 regs
2 regs

12. MANTENIMENT PLANTACIONS; MANTENIMENT ARBRES I
ARBUSTS
Encara que a l'hora de seleccionar les espècies vegetals s'han d'escollir les que millor
s'adaptin a les característiques del mitjà, és indispensable realitzar durant els mesos
posteriors a les plantacions, treballs de manteniment i conservació per assegurar un
desenvolupament satisfactori dels vegetals, almenys fins que aconsegueixin un estat que
no faci necessàries més que lleugeres actuacions periòdiques.
El manteniment de les plantacions i hidrosembres durant el període de garantia es
considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra corresponents.
No s'ha de perdre de vista que, amb aquestes operacions de manteniment i conservació
es tracta d'aconseguir uns objectius funcionals i estètics, entre els quals destaquen:
- Mantenir una capa vegetal, més o menys contínua, capaç de controlar l'erosió de talussos.
- Impedir que la vegetació obstaculitzi el drenatge o envaeixi altres superfícies
El conjunt de treballs a realitzar per conservar les plantacions en perfecte estat tècnic,
funcional i ornamental són les següents:
Regs
-Fertilització
Tractaments fitosanitaris
Podes
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Per possibilitar l'èxit de la revegetació es preveu un manteniment posterior durant dos anys a força de
regs amb camió cisterna, distribuïts amb la periodicitat necessària per poder compensar els períodes de
major dèficit hídric i mantenir el terreny en bon estat.
Condicions generals
- S'evitarà que les plantes quedin descalçades.
- No es produiran erosions en el terreny.
- S'evitarà l'aflorament en la superfície de fertilitzants.
- Es mantindran en bon estat els clots (escocells) de les plantes.
Execució
Se seguirà la següent pauta de reg:
Durant el primer any:
1 reg la segona quinzena d’abril
2 regs els mesos de maig i juny
- 2 regs els mesos de setembre i octubre
- 3 regs els mesos de juliol i agost.
És a dir, un total de 15 regs.
Si el reg es realitza amb un camió cisterna la quantitat d'aigua serà de:
-

25 litres per arbre de més de 2 metres
15 litres per arbre fins a 80 cm.
10 litres per arbust gran (fins a 60 cm.)
5 litres per arbust petit o planta vivaç.

Per evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran en les primeres hores del matí o en les últimes de
la tarda. Es faran de manera que no provoquin que la planta quedi descalçada i no comportin erosions i
rentats del terreny.
FERTILITZACIÓ
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Consisteix en l'aportació de fertilitzants en les plantes, per poder proporcionar-los els
elements nutritius necessaris per al seu correcte desenvolupament
Materials
S'utilitzaran abonaments minerals compostos o complexos.

Els tractaments es realitzaran periòdicament amb els productes adequats.
En l'aplicació d'aquests tractaments s'utilitzaran els mitjans, productes i procediments moderns, eficaços
i no tòxics ni molests per a les persones. Les hores de tractament hauran de ser aquelles que no siguin
perjudicials al veïnat.

Execució

El màxim desenvolupament d'una plaga o malaltia es troba en la primavera, que és quan presenta més
virulència; això no vol dir que no apareguin focus a l'estiu i a la tardor.

- Plantacions: caldrà aportar adob a cada peu, dues vegades a l'any (a la primavera i
tardor).

Igualment es mantindrà un control per realitzar els tractaments específics adequats davant de l'aparició
de qualsevol tipus de malaltia o atac d'insectes.

L'abonament no s'ha de col·locar a l’entorn de la tija, sinó en la distància que es calculi més
apropiada, perquè vagi més fàcilment a les arrels; en els arbres de capçada, aquesta
distància queda indicada pel desenvolupament de les branques.

PODES

L'adob mineral es col·locarà en la superfície, al voltant de l'arbre i es barrejarà amb la terra
vegetal.
La dosi adequada d'abonament serà:
- Arbusts i arbres fins a 50 cm.: 50 grams de NPK (15/15/15 o 30/30/30) tots en forma
d'adob mineral complex.
- Arbusts i arbres de més de 50 cm.: 100 grams de NPK (15/15/15 o 30/30/30) tots en forma
d'abonament mineral complex.
TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Consisteix en l'aportació de productes fitosanitaris o malalties que poden afectar el
desenvolupament normal de les plantacions o hidrosembres
.
Execució
Es realitzaran els tractaments preventius necessaris per impedir la iniciació o la propagació
de qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer en qualsevol dels cultius o terrenys de
la zona verda, així com aquells altres encaminats a combatre, fins a la total extinció, la
malaltia o plaga, una vegada desenvolupada.
No es proposa un calendari ni unes directrius d’actuació, però quedarà a criteri de la
Direcció Ambiental la conveniència d’aplicació d’algun tractament ja sigui preventiu o
curatiu.
Serà la Direcció Ambiental qui dictarà el criteri d’aplicació, el moment d’aplicació i els
components a utilitzar.

Consisteix a tallar i netejar de branques als arbres i arbusts ja plantats amb la finalitat de donar-los una
forma determinada o de limitar-los el seu desenvolupament.
Per mantenir la salut i el bon aspecte dels arbres i arbusts s'han de podar en primer lloc les branques
malaltes, trencades o mortes, amb la finalitat d'impedir la infecció de la planta per part de fongs xilòfags,
que podrien entrar per aquesta via.
La poda es durà a terme en l'època adequada i els talls hauran de ser nets i tractats amb cicatritzant en
els casos en els que el diàmetre de la branca tallada sigui de grans dimensions (superior a 10 cm de
diàmetre)
L'eliminació de les branques vives i sanes només es justifica per aclarir la capçada, permetent l'entrada
de llum i aire a l’interior quan és molt densa; per compensar la pèrdua d'arrels; per donar la forma correcta
a l'arbre, eliminant les branques creuades o malament dirigides; per revitalitzar arbres vells o poc
vigorosos.
En determinats llocs cal podar els arbres per evitar interferències amb rètols i senyals de trànsit, amb els
cables elèctrics i telefònics, amb el tràfic rodat, mantenint la visibilitat, amb els habitatges, etc., així com
per impedir la caiguda espontània de branques amb el possible risc d'accidents que podria suposar.
Execució
En tots els casos és fonamental efectuar correctament els talls i tractar degudament les ferides que
s’hagin produït.
Com a norma general, els arbres de fulla persistent (pins, xiprers, cedres, avets, etc.) s'evitarà la poda i
només s'eliminaran les branques seques o malaltes o aquelles que, per raons de seguretat, calgui
suprimir.
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Es realitzaran podes de restauració als arbusts per ressaltar el seu aspecte decoratiu i
obtenir una part aèria més jove i vigorosa, així com per allunyar les branques de la carretera
o dels senyals de la mateixa.

-

Mes de maig
Mes de novembre

Malgrat que aquest tipus de poda requereix una tècnica molt acurada que no és operativa
per practicar-la sistemàticament en el manteniment de les plantacions pot ser útil establir
uns principis generals per al cas de plantacions en determinats casos particulars. S'hauran
de tenir en compte les següents prescripcions:

La Direcció Ambiental podrà requerir una neteja addicional si la quantitat de males herbes presents pot
condicionar el desenvolupament i supervivència de la planta.

- Els arbres i arbusts que floreixin en les branques de l'any es podaran a la tardor o hivern.
- Els que floreixin en les branques de l'any anterior es podaran durant la tardor (novembre).
- Els arbusts de fullatge ornamental es podaran a la tardor.
La poda tendirà a aconseguir la màxima ventilació i aireació de totes les parts de la planta.

Consisteix en la substitució, renovació o ressembra de les plantes permanents o de temporada, arbusts,
arbres, zones de gespa, vivaç, bianuals, anuals, enfiladisses, etc. que haguessin perdut o minvat
considerablement les seves característiques ornamentals o bé, que el seu precari estat botànic faci
preveure aquesta situació en un futur proper.

Durant els treballs de poda hauran d'eliminar-se totes les branques mortes i parts seques.
Les branques que se suprimeixen definitivament hauran de tallar-se el més ras possible al
seu punt d'inserció.
Les restes de poda hauran de retirar-se de l’obra i ser transportades a abocador com més
aviat millor.
MANTENIMENT DELS CLOTS DE PLANTACIÓ O ESCOCELLS
Consisteix en els treballs de restauració de l'escocell que es farà en l’escocell de cada
arbre i arbust plantat de manera que li permeti emmagatzemar les aigües, tant de pluja
com dels regs.
Execució
Les neteges d’escocell consistiran en:
-

Eliminació de males herbes en tot el clot de plantació
Trencar i airejar la part superficial més dura del clot de plantació per permetre la
seva aireació i penetració de l’aigua, però sense afectar les arrels més
superficials
Refer la fondària del mateix amb una profunditat d'uns 15 cm., sense afectar en
qualsevol cas al sistema reticular de les plantes.
Remarcar el perímetre de l’escocell

Les neteges d’escocell es portaran a terme 2 vegades a l’any:
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE REVEGETACIÓ DE SUPERFÍCIES
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REPOSICIÓ DE PLANTES MORTES o MALALTES

Execució
En el cas dels arbres en alineació, es tallaran els que estiguin secs, s'eliminarà el tronc i es reposaran
les baixes
Anualment durant l'època adequada de plantació de les diferents espècies arbòries es procedirà a un
recompte de les baixes produïdes i es farà la seva reposició, sempre que sigui possible, amb les espècies
dominants.
Per a totes les reposicions que es facin s'utilitzaran plantes, arbusts i arbres idèntics en característiques
botàniques, edat, grandària, conformació, etc. en les quals al moment de la substitució reunia el conjunt
del que ha de formar part. En el cas de grans exemplars arboris, es podrà arribar a un acord sobre el
canvi per diversos de mida més petita.
DISPOSICIONS GENERALS SOBRE MANTENIMENT
MESURES DE PROTECCIÓ I NETEJA
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra qualsevol deterioració i danys
durant el període de realització dels treballs i haurà de protegir contra incendis tots els materials
inflamables.
Els treballs de neteja general consistiran en l'eliminació de les restes de sega, poda, escombraries o
qualsevol tipus de desaprofitament que es localitzin en les proximitats de les obres.
Les operacions de neteja es realitzaran quantes vegades sigui necessari perquè l'àrea present un òptim
estat de neteja.
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13. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE MANTENIMENT DE LES
HIDROSEMBRES
- Regs
Únicament s'efectuaran regs sobre les superfícies sembrades en cas de necessitat,
adoptant les precaucions necessàries perquè no es produeixin vessament d'aigua,
erosions del terreny o altres perjudicis. El Contractista restablirà pel seu compte la situació
primitiva de tota la zona danyada.
Serà la Direcció Ambiental qui determinarà la conveniència de portar a terme els regs de
consolidació i que es proposarà sobre tot si hi ha manca de recursos hídrics en les zones
hidrosembrades en la primera fase d’implantació, per exemple si després de la
hidrosembra passen masses dies sense pluja i dificulta que germinin les llavors.
- Segues
Es realitzaran amb la freqüència precisa, perquè l'herba no aconsegueixi una altura tal que
estètica o fisiològicament suposi un perjudici per a la coberta vegetal.
Com a mínim s'efectuarà la sega completa de totes les zones sembrades o hidrosembrades
(talussos en desmunt i terraplè, zones planeres...) com a mínim dues vegades a l'any,
concretament:

- Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu desmantellament,
amb la recuperació del sòl original amb la demolició dels paviments, en cas que hi foren presents i de les
construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota la zona de parc de maquinària i àrees de treball.
- En cas de no tenir-hi paviment o una vegada retirat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de la zona
d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a una fondària de
50 – 60 cm.
- Es portarà a terme l’estesa de com a mínim un gruix de 30 cm de terra vegetal que s’havia
retirat abans de començar a utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm.
- Posteriorment s’integrarà paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de totes les
superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s’habilitarà de nou com a camp de conreu, si així
s’havia acordat amb el propietari.
En els abocadors de terres sobrants de l’obra, una vegada finalitzades les obres i es donin per acabades
les aportacions de materials caldrà que:
- En procedir a la clausura de l’abocador es farà la regularització de la superfície de l’abocador i
la posterior estesa de la terra vegetal guardada anteriorment sobre el terreny i també sobre els nous
talussos generats- Per evitar el risc d’erosió dels nous talussos generats i també del terra de l'abocador ja clausurat
caldrà fer una hidrosembra a totes les superfícies incloent-hi la dels talussos. Finalment es procedirà a
la integració paisatgística de l’entorn amb la plantació d’arbres i arbusts si el terreny ho requereix.

- 1 sega durant la primera quinzena de juny
- 1 sega durant la segona quinzena d’octubre
- Repàs de les zones amb poc desenvolupament de la hidrosembra.
A les zones que per mancances en la sembra o hidrosembra es produeixin zones o clapes
sense creixement de les plantes o amb un recobriment baix caldrà portar a terme la
reposició de la sembra o hidrosembra amb la mateixa composició i barreja de llavors que
la sembra (hidrosembra) origina en el període de l’any adequat per portar a terme aquestes
tasques.

14. MESURES DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PER
LES INSTAL·LACIONS D’OBRA I ABOCADORS DE TERRES
SOBRANTS
Com a mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de
treball i zones ocupades per altres activitats auxiliars d’obra caldrà que:
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15. MESURES PER A LA LEGALITZACIÓ DELS ABOCADORS
Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en zones
concretes classificades com a admissibles, de forma que permeti recuperar la tipologia
original del terreny una vegada acabades les obres, tot i que moltes vegades es poden
aprofitar finques on pugui resultat convenient millorar la seva pendent actual, pujar la cota
o adequar l’escorrentia que tenen. En tot moment, aquestes zones d’abocador de terres
han d’estar situades fora dels límits de les zones protegides o els hàbitats d’interès
comunitari així com fora de zones forestals. Totes les zones proposades com a abocador
de terres han d’estar situades en espais ja degradats propers a la traça i a una distància
mínima de 50 metres dels principals torrents i cursos fluvials de l’entorn i sempre fora de
terrenys situats per sota de la cota d’inundació de 500 anys.
Per la utilització d’aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi
terres, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb
les directrius del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que
s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.
S’hauran de definir els procediments d’explotació de l’abocador garantint la mínima
afectació al medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets
d’ocupació de cada àrea seleccionada.
Caldrà presentar un document o projecte on s’especifiqui la situació exacta de la zona
d’abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del terreny, perfils de l’estat actual i
de la situació futura de les pendents del terreny una vegada finalitzat l’abocament i
restaurat. També caldrà presentar i valorar les mesures a aplicar per la seva restauració
posterior (hidrosembra, plantacions...), així com l’autorització escrita i signada del propietari
així com l’autorització ambiental de l’activitat per part de l’ajuntament afectat.
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PLEC DE CONDICIONS

1 INTRODUCCIÓ I ASPECTES GENERALS



Sistema de control de la ilꞏluminació



Sistema de comunicacions

1.2

Normativa aplicable

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest Projecte, i en aquells terminis no
Totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran per volum, superfície, longitud o unitat,

modificats per el Plec de Condicions Particulars o per els contractes particulars que es

segons s’indiqui en el Quadre de Preus. Les unitats d’obra que apareguin i necessitin la

porten a lloc entre la Propietat i el Contractista, les següents disposicions generals:

redacció d’un preu, pel fet de no aparèixer en el present plec o al Quadre de Preus,
s’amidaran i abonaran d’acord amb el que decideixin o aprovi la Direcció d’Obra.

o

Llei de Bases sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Aprovada per R.D. llei 18/1989 de 25 de juliol.

1.1

Objecte

Aquest document té com a objecte descriure els principals equips a instalꞏlar indicant les

o

Vial. Aprovada per R.D. Llei 339/1990 de 2 de març.
o

Real Decret 13/1992 de 17 de gener (B.O.E. del 31-1-1992) per el que s’ aprova el
Reglament General de Circulació per a aplicació i desenvolupament de la Llei

característiques tècniques que defineixen l'equip, corresponents als sistemes de mesura i

sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

aforament de trànsit, sistemes externs als túnels per a la gestió del trànsit i sistemes
relatius a la gestió i control d'elements relacionats amb la seguretat a l'interior dels túnels,

Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat

o

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del

per complir amb els requisits definits en els plecs del projecte de implantació de sistemes

Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. Ordre de 21 de gener

its i de seguretat ens els túnels del ramal Blanes-Lloret a la C-32.

(B.O.E. nº 29 de 3-2-88).
o

Els sistemes es componen dels següents equips i subsistemes:

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de
Poblacions (setembre 1986).

o

Normes NBE EA 95 Acer Laminat per a Estructures d’ Edificació.

o

Normes



Sistema de recompte i classificació



Sistema de videovigilància exterior



Sistema de senyalització variable per a exterior



Sistemes de senyalització per túnels



Estacions de presa de dades en túnels



Sistema de videovigilància associat a túnels

o

Llei d’ Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional.



Sistemes de detecció automàtica d'incidents

o

Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971).



Sistema de pals SOS

o

Norma UNE 88201 sobre materials a utilitzar en Obres de Sanejament.
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Tecnològiques

del

Ministeri

d’Obres

Públiques,

Transports

i

Comunicacions.
o

Normes U.N.E. d’ obligat compliment del Ministeri d’ Obres Públiques, Transports i
Comunicacions (O.M. 5 de juliol de 1967).
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o

Norma UNE 88212 sobre instal•lacions i proves en obres de sanejament.

o

Reglamento Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió de 28 de novembre de 1969.

o

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 3275/82).

o

Protocol de comunicacions de panells de missatge variable de la D.G.T.

o

Norma de Carreteres 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” aprovada per Ordre

o

Llei de Carreteres 5/1998 de 29 de juliol i el seu Reglament de desenvolupament

Ministerial de 31 d’agost de 1987. Modificat pel Real Decret 20/1989.

o

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciments, aprovat per

o

Ordre circular 321/95 T i P “Recomanacions sobre Sistemes de Contenció de
Vehicles.

Decret 1964/1965 de 23 de maig

o

R.D. de desembre de 1997 de Prevenció de Riscos Laborals.

o

Recomanacions AENOR. Xarxes de transport pels sistemes de gestió d’accessos.

o

Reglament d’estacions transformadores de 23 de febrer

o

Proposta de norma funcional de les estacions remotes, pnfer099-1, mayo/99,

o

Disposicions i normes vigents d’aplicació, establertes per les autoritats locals amb
jurisdicció sobre les obres a realitzar.

ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.
o

Proposta de norma de protocols de serveis d’estacions remotes, Pnp ser099-1-1,

o

Ambient (2007).

juliol/99,Ctn/135-sc4-grupo d’estacions remotes.
o

Proposta de norma d’armari per estacions remotes, Pnaer 099-2, setembre/99,

o

Proposta de norma de mètodes de pobra per estacions remotes, Pnmper00-2,

o

Proposta de norma de norma de compatibilitat electromagnètica per estacions

o

Norma EN 12966 sobre senyals verticals de circulació i senyals de trànsit de
missatge variable.

remotes, Pncemer099-22, març/99, Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.
o

Norma EN 12767 sobre seguretat passiva de les estructures suport de
l’equipament de la carretera.

març/00, Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.
o

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per la millora de la
qualitat de l’aire.

Ctn/135-sc4-grup d’estacions remotes.
o

Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire del Departament de Medi

Proposta de norma elèctrica d’estacions remotes, Pneer 099-3, març/99, Ctn/135-

o

Norma EN 12899 sobre senyals verticals fixes de circulació.

sc4-grup d’estacions remotes.

o

Directiva 89/106/CEE sobre Seguretat Industrial.

o

Normes EN 50081 i En 50082 per la compatibilitat electromagnètica.

o

Normativa ETSI per la Jerarquia Digital Síncrona (SDH).

o

Especificacions tècniques dels “Sistemes d’ajuda i transmissió de dades
mitjançant Pals SOS de la Direcció General de Tràfic”.

o

Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998 d’11 de desembre
(B.O.E.) de 13 de gener de 1999) del Ministeri de Foment.

o

Norma Bàsica de l’edificació “NBE EA-95” d’estructures d’Acer a l’Edificació (R.D.
1829/1995, de 10 de novembre , del Ministeri d’Obres Públiques, Urbanisme i
Medi Ambient).
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2 ACTIVITATS

S'entén que les ACTIVITATS ressenyades i identificades en aquest Capítol del present
Plec de Condicions, que constitueixen l'obra a executar objecte del Projecte, no sofreixen
modificació alguna, ni a l'efecte de la seva valoració ni als de la seva programació, per

2.1

Concepte d’activitat

raó de variacions, pel que fa al que figura en plànols i condicions, en les obres que
componen, motivades per la forma i condicions del terreny (topogràfiques, hidrològiques,

Les obres a executar, definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els
Plànols del Projecte estan, en el mateix, agrupades per ACTIVITATS (AC) i aquestes
s’agrupen en Obres Elementals (OE).

geològiques-geotècniques, naturals, elements antròpics enterrats, etcètera), per la forma i
condicions d'execució i per la interpretació i fixació de detalls que corresponen a la
Direcció d'Obra, així com el que prescrigui aquesta per mantenir les condicions de
funcionalitat, estabilitat i qualitat previstes en el Projecte.

Obres elementals i ACTIVITATS constitueixen els elements en que s’estructuren les
obres a realitzar als efectes de la seva execució, valoració y programació.
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ressenya i identifica la totalitat de les

2.2

Activitats que constitueixen l’obra

ACTIVITATS que constitueixen l’obra a executar objecte del Projecte i, en el CAPÍTOL 4,
prescriu els materials i les condicions de l’execució i de l’obra executada, referint-los a les

Les ACTIVITATS que constitueixen les OBRES ELEMENTALS a executar objecte del Projecte són

diferents unitats d’obra que entren en la composició de cada activitat.

les següents:

Tota la informació que conté el Projecte per l’estimació de volums d’obra, dades
geològiques i hidrològiques, titularitat dels terrenys, serveis existents, etc., té un caràcter

OBRA ELEMENTAL 01.01.11.02 - INSTALꞏLACIONS FALS TÚNEL TRES TURONS

merament informatiu per arribar a un adequat establiment de la documentació del
Projecte vàlida a l'efecte del contracte, que es limita als:
PLÀNOLS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
QUADRE DE PERCENTATGES DEL PREU TOTAL DE L'OBRA CORRESPONENT A
CADA

01.01.11.02.01
01.01.11.02.02
01.01.11.02.03
01.01.11.02.04
01.01.11.02.05
01.01.11.02.06

Equipament ITS
Enllumenat
Baixa Tensió
Extinció Incendis
Evacuació
Altres

OBRA ELEMENTAL 01.04.02 - INSTALꞏLACIONS TÚNEL NATURAL

ACTIVITAT
D'acord amb les CLÀUSULES CONTRACTUALS, el contractista, abans de formular la
seva oferta, necessàriament ha reconegut els llocs on s'han d'executar els treballs,
prenent els mesuraments i altres dades necessàries, i examinant i estudiant la
Documentació definitòria de les obres, que considera suficient, per la qual cosa és de la
seva responsabilitat haver tingut encompte en la seva oferta qualsevol diferència entre la

01.04.02.02
01.04.02.03
01.04.02.04
01.04.02.05
01.04.02.06
01.04.02.07

Equipament ITS
Enllumenat
Baixa Tensió
Extinció Incendis
Evacuació
Altres

seva interpretació de la realitat i el contingut d'aquella documentació de caràcter
informatiu.
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OBRA ELEMENTAL 01.05.01 - INSTALꞏLACIONS ITS

01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.01.03
01.05.01.04
01.05.01.05
01.05.01.06

Dorsal
Enllaç Fenals
Enllaç Papalús
Enllaç C-63
Comunicacions
Altres

Cadascuna d'aquestes ACTIVITATS comprèn, segons siguin els dos dígits de la seva
clau, d'acord amb les condicions que resulten dels Plànols i del present PPTP, segons
interpretació i fixació de detalls per part de la Direcció d'Obra i seguint el Pla

Senyalització variable
-

Subministrament e instalꞏlació pòrtic no visitable de 28m de llum.

-

Subministrament e instalꞏlació semàfors LED.

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable de túnel

-

Subministrament e instalꞏlació de senyal aspa-fletxa

-

Subministrament e instalꞏlació de banderola visitable en forma “T”.

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior de tronc

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior d’accés.

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en cimentació de panell.

d'Assegurament de la Qualitat i el Programa de Treballs aprovats, el següent:

Pal SOS
ACTIVITAT 01.01.11.02.01 i 01.04.02.02 – EQUIPAMENT ITS

-

Subministrament e instalꞏlació de Pal SOS IP mestre per exterior

-

Subministrament e instalꞏlació de Pal SOS IP esclau per exterior

Elemental on es trobi inclosa, els equipaments ITS. Comprenen, sense que la relació

-

Estesa i connexionat de cable de 6 parells de coure

sigui limitant:

-

Software de centraleta pals SOS

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra

CCTV

ERU

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera exterior mòbil

-

Subministrament e instalꞏlació de suport metàlꞏlic de 18 metres

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera IP amd DAI intregrat

ETD

-

Assistència tècnica en l’ajust i posta en marxa del sistema DAI

-

Subministrament e instalꞏlació de ETD per exterior.

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en hastial o columna

-

Construcció d’espira electromecànica

-

Subministrament e instalꞏlació de videogravador digital

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable
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GRUP ELECTRÒGEN
-

-

-

Subministrament e instalꞏlació d’edifici prefabricat tipus PFU-5.

-

Subministrament e instalꞏlació de Quadre de Commutació Xarxa/GE

-

Subministrament e instalꞏlació d’extintor CO2 de 5kg.

-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6kg.

-

Adaptació de sortida aire del radiador del grup electrogen.

-

Legalització del grup electrogen

-

Dipòsit de gasoil de doble paret

-

Elements d’interconexionat de gasoil

-

Sonda nivell gasoil dipòsit extern

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
SZ1-K (AS+) de diferents seccions

Subministrament, colꞏlocació i connexionat de Grup Electrogen de 200kVA amb
quadre de control i maniobra del GE en bancada model EMJ-200 d’Electramolins.

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
RZ1-K (AS) de diferents seccions

Subministrament, colꞏlocació i connexionat de Grup Electrogen de 55kVA amb
quadre de control i maniobra del GE en bancada model EMM-55 d’Electramolins.

-

-

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
SZ1F3Z1-K (AS+) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat de PVC lliure d’halogens
amb placa de muntatge de fins 540x540x180mm

-

Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat resistent al foc WKE 54
amb placa de muntatge de fins 278x208x107mm

-

Subministrament e instalꞏlació de caixa de connexionat de PVC lliure d’halògens
equipada amb borns i fusibles de fins 200x300mm

ACTIVITAT 01.01.11.02.03 i 01.04.02.04 – BAIXA TENSIÓ

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, la Baixa Tensió. Comprenen, sense que la relació sigui

ACTIVITAT 01.01.11.02.02 i 01.04.02.03 – ENLLUMENAT

limitant:

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, l’enllumenat. Comprenen, sense que la relació sigui

-

Subministrament,

colꞏlocació

i

connexionat

de

sistema

d’alimentació

ininterrompuda de 15kVA i 30 minuts d’autonomia model MASTERYS de

limitant:

Socomec.
-

Subministrament e instalꞏlació de projector NEOS 2 LED 32 compatible amb
regulació DALI.

-

Subministrament e instalꞏlació de projector AF4 HPS-T 400W

-

Subministrament e instalꞏlació de lluminària evacuació autònoma MY-1

-

Subministrament e instalꞏlació luminancimetre

-

Subministrament e instalꞏlació de columna troncocònica de 12 metres
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-

Subministrament e instalꞏlació de bateria de condensadors trifàsica de 7,5kVAr

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
RZ1-K (AS) de diferents seccions.

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
SZ1-K (AS+) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1
Fz1-K (AS) de diferents seccions
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-

Subministrament e instalꞏlació de Quadre General de Distribució

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari prefabricat intempèrie i homologat per
Fecsa-Endesa per albergar conjunt de protecció i mesura i la CGP.

-

-

-

Subministrament e instalꞏlació de cable de parells amb categoria 5e.

-

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable nu de
50mm2.

Subministrament e instalꞏlació de tub rígid de plàstic sense halògens de 16mm
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama.

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
RZ1-K (AS) de diferents seccions

Subministrament e instalꞏlació de safata metàlꞏlica de xapa perforada RKSM
Magic de OBO Betterman de 200x60mm galvanitzada en calent

Subministrament i colꞏlocació d’hublot fotoluminscent bidireccional de dues cares
reflectoritzades.

Subministrament e instalꞏlació de safata metàlꞏlica de xapa perforada RKSM
Magic de OBO Betterman de 400x60mm galvanitzada en calent

-

-

-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1
Fz1-K (AS) de diferents seccions

ACTIVITAT 01.01.11.02.06 i 01.04.02.07 – ALTRES

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
ACTIVITAT 01.01.11.02.04 i 01.04.02.05 – EXTINCIÓ D’INCENDIS

Elemental on es trobi inclosa, els altres treballs necessaris per la consecució de l’obra.
Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, l’extinció d’incendis. Comprenen, sense que la relació sigui
limitant:

-

Subministrament e instalꞏlació d’edifici prefabricat tipus PFU-7.

-

Subministrament e instalꞏlació de sistema detecció d’incendis model NFS2 de
NOTIFIER

-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6kg.

-

Cablejat senyal porta oberta

-

Subministrament e instalꞏlació de detector volumètric en sala d’energia

-

Subministrament e instalꞏlació de contacte magnètic porta de sala d’energia

-

Subministrament e instalꞏlació d’aire condicionat model DAIKIN TX35K de 3,5kW
de fred amb autorrancada.

ACTIVITAT 01.01.11.02.05 i 01.04.02.06 – EVACUACIÓ
-

de 50mm2.

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, l’evacuació. Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable de coure

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera interior mòbil model AXIS mini domo
M5014-V.

-

Subministrament i colꞏlocació de cartell senyalització fotoluminiscent de recorregut

-

bases d’endolls.

d’evacuació amb el metratge a la sortida d’emergència més propera.
-

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

Subministrament e instalꞏlació de caixa metàlꞏlica per a muntar en paret amb dos

Subministrament e instalꞏlació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60.
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-

Subministrament i muntatge de la canaleta d’acer galvanitzat de 400x60mm

-

Subministrament e instalꞏlació d’extintor CO2 de 5kg.

-

Subministrament i instalꞏlació d’extintor de pols 21A 113B de 6kg.

-

Subministrament e instalꞏlació de tub rígid de plàstic sense halògens de 16mm
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama.

-

Mesures de fibra òptica, en repartidor, de 25 a 48 connectors. Realització de
mesura de reflectometria en sle dos sentits i de potencia en 2a i 3a finestra de tot
l’enllaç.

ACTIVITAT 01.05.01.02 – ENLLAÇ FENALS

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions de l’enllaç de Fenals. Comprenen, sense
ACTIVITAT 01.05.01.01 – DORSAL

que la relació sigui limitant:

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra
Elemental on es trobi inclosa, l’estes de Fibra Dorsal. Comprenen, sense que la relació
sigui limitant:

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o
safata de cable de fibra òptica monomode G652D de 32 fibres optices

Equipaments ITS
-

Subministrament e instalꞏlació de ETD per exterior.

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari inos de 400x280x530mm amb un detector.

-

Construcció d’espira electromecànica

antirrosegadors armat amb acer coarrugat tipus Telnet PESP o similar.
-

Subministrament i instalꞏlació de repartidor òptic modular (ROM) de 6 mòduls.

-

Subministrament i instalꞏlació de plafó repartidor per 32 fibres optices en armari

Baixa Tensió
-

rack de 19” tipus Ericsson o similar.
-

Subministrament i instalꞏlació de caixa d’empiulament estanca reutilitzable per a

RZ1-K (AS) de diferents seccions.
-

fibra òptica tipus mondragon 0604-103602 o similar.
-

Realització d’empiulament de 9 a 16 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent

Realització d’empiulament de 17 a 32 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent
en arqueta o sala comunicacions.

-

Realització d’empiulament de 97 a 144 fibres en caixa o repartidor de F.O.

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1
Fz1-K (AS) de diferents seccions

-

en arqueta o sala comunicacions.
-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable nu de
50mm2.

-

Subministrament e instalꞏlació de pica de coure de 2m de longitud i D19mm
incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura
aluminotèrmica.

existent en arqueta o sala comunicacions.
-

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de tirantet monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

-

ACTIVITAT 01.05.01.03 – ENLLAÇ PAPALÚS

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de pig-tail monofibra monomode

Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions de l’enllaç de Papalús. Comprenen, sense

G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

que la relació sigui limitant:

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Equipaments ITS

Equipaments ITS

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera exterior mòbil

-

Subministrament e instalꞏlació de càmera exterior mòbil

-

Subministrament e instalꞏlació de suport metàlꞏlic de 18 metres

-

Subministrament e instalꞏlació de suport metàlꞏlic de 18 metres

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en hastial o columna

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en hastial o columna

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable

-

Subministrament e instalꞏlació de tub flexible d’acer inoxidable

-

Subministrament e instalꞏlació de banderola visitable en forma “T”.

-

Subministrament e instalꞏlació de banderola visitable en forma “T”.

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior d’accés.

-

Subministrament e instalꞏlació de panell missatge variable exterior d’accés.

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en cimentació de panell.

-

Subministrament e instalꞏlació d’armari en cimentació de panell.

Baixa Tensió
-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació

Baixa Tensió
-

RZ1-K (AS) de diferents seccions.
-

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació
RZ1-K (AS) de diferents seccions.

-

Fz1-K (AS) de diferents seccions

Subministrament e instalꞏlació de cable conductor de 0,6/1kV amb designació RZ1
Fz1-K (AS) de diferents seccions

-

Subministrament e instalꞏlació de cable de parells amb categoria 5e.

-

Subministrament e instalꞏlació de cable de parells amb categoria 5e.

-

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable nu de

-

Subministrament e instalꞏlació de xarxa equipotencial formada per cable nu de

50mm2.
-

Subministrament e instalꞏlació de pica de coure de 2m de longitud i D19mm

50mm2.
-

Subministrament e instalꞏlació de pica de coure de 2m de longitud i D19mm

incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura

incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura

aluminotèrmica.

aluminotèrmica.

ACTIVITAT 01.05.01.04 – ENLLAÇ C-63

ACTIVITAT 01.05.01.05 – COMUNICACIONS

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra

Elemental on es trobi inclosa, les instalꞏlacions de l’enllaç de la C-63. Comprenen, sense

Elemental on es trobi inclosa, els treballs de comunicacions. Comprenen, sense que la

que la relació sigui limitant:

relació sigui limitant:

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o

-

safata de cable de fibra òptica monomode G652D de 16 fibres optices
antirrosegadors armat amb acer coarrugat tipus Telnet PESP o similar.
-

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o

-

-

-

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o

-

Realització d’empiulament fins a 4 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module)
Fast Ethernet per a fibra òptica monomode tipus Cisco 100BASE-LX/LH o similar.

-

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module)
Gigabite ethernet per a fibra òptica monomode tipus Cisco 100BASE-EX o similar.

Subministrament i instalꞏlació de caixa d’empiulament estanca reutilitzable per a
fibra òptica tipus electroson caue64 o similar.

-

-

Subministrament i instalꞏlació de repartidor terminal mural de fibra òptica tipus
fiberopt otb-200 o similar.

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module)
Fast Ethernet per a cable de coure cat.5 tipus Cisco 100BSE-T o similar.

safata de cable de fibra òptica monomode G652D de 8 fibres optices

-

Subministrament e instalꞏlació de switch nivell 2 cisco catalyst ME2600X-44FA-A o
similar.

antirrosegadors armat amb acer coarrugat tipus Telnet TEST o similar.

antirrosegadors armat amb acer coarrugat tipus Telnet TEST o similar.

Subministrament e instalꞏlació de SFP (Small Form-Factor Pluggable module)
Fast Ethernet per a fibra ptica monomode tipus Cisco 100BSE-LX10 o similar.

safata de cable de fibra òptica monomode G652D de 16 fibres optices

-

Subministrament e instalꞏlació de switch nivell 2 cisco catalyst WS-C2960+8TL o
similar.

antirrosegadors armat amb acer coarrugat tipus Telnet PESP o similar.
-

conversor de medi 10/100Base-Tx a E/S

Digitals tipus iologic E1212 o similar.

Subministrament i estesa en canalització soterrada (manual o blowing), tub o
safata de cable de fibra òptica monomode G652D de 8 fibres optices

Subministrament e instalꞏlació de

-

Configuració i posada en servei de tota la xarxa de comunicacions

-

Subminstrament e instalꞏlació de font alimentació de 12-24VCC de sortida i 5A.

arqueta o sala comunicacions.
-

-

-

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de pig-tail monofibra monomode

ACTIVITAT 01.05.01.06 – ALTRES

G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

La totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per establir, en l'espai de l'Obra

Realització d’empiulament de 5 a 8 fibres en caixa o repartidor de F.O. existent en

Elemental on es trobi inclosa, els altres treballs necessaris per la consecució de l’obra de.

arqueta o sala comunicacions.

Comprenen, sense que la relació sigui limitant:

Subministrament, transport, instalꞏlació i etiquetat de tirantet monofibra monomode
G.652.D amb qualsevol tipus de connector als extrems de 5 metres longitud.

-

-

-

Adaptació del pla i seqüència al sistema SCADA del centre de control de
Granollers.

Realització de sagnat a cable de fins a 128 fibres òptiques i qualsevol tipus de
coberta amb servei existent.

-

Pal SOS IP mestre per exterior amb panell solar per alimentació autonòma.

Mesures de fibra òptica, en repartidor, de 1 a 8 connectors. Realització de mesura

-

Pal SOS IP esclau per exterior amb panell solar per alimentació autonòma.

de reflectometria en sle dos sentits i de potencia en 2a i 3a finestra de tot l’enllaç.
-

Subministrament e instalꞏlació de conversor de medi 10/100Base-Tx a 100BaseFx fins una longitud de 20km tipus eusso UCT6120-SC.S20

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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3 BAIXA TENSIÓ

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a
l’execució i posada en servei dels subministraments, i haurà d’abonar tots els càrrecs,
taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i del visat dels projectes d’instalꞏlacions.

Unitat d’obra que inclou la instalꞏlació de tota la xarxa de distribució elèctrica en baixa

El Contractista es farà càrrec de totes les despeses que es derivin de la contractació de la

tensió de les instalꞏlacions de ventilació, control, força i comunicacions (circuit tancat de

pòlissa amb la Companyia Elèctrica.

televisió i interfonia). Inclou tots els cables necessaris fins a l’última caixa de derivació
abans d’entrar als equips, inclosa aquesta. Inclou la instalꞏlació dels quadres de control
corresponents en els CDBT (Centres de Distribució en Baixa Tensió) i totes les obres

3.1

Tensió Alimentació

necessàries del ram de paleta.
S’inclou en aquesta unitat d’obra la colꞏlocació dels cables i derivacions individuals que

La tensió elèctrica a considerar per les instalꞏlacions serà de 230 V.

alimenten a tots i cadascun dels equips que comprenen la instalꞏlació i l’emplaçament
dels equips de protecció i mesura. Tot això d’acord amb els criteris i normes dictades per
la Companyia Elèctrica a la zona, i en funció de les necessitats específiques de potència

3.2

Cablejat

necessàries.
També s’inclouen aquí els quadres de distribució, les caixes i els armaris, les proteccions

3.2.1

Procedencia

necessàries i els equips de mesura; els SAI’s i els grups electrògens.
Aquesta unitat inclou, a més, la posada a terra de totes les instalꞏlacions amb alimentació

Els conductors utilitzats seran subministrats en tots els casos per fabricants de

elèctrica del present projecte.

reconeguda solvència.

Inclou, també, la instalꞏlació de les caixes de superfície estanca amb preses de corrent.
Inclou la instalꞏlació dels cables alimentadors.

3.2.2

Amidament i l’abonament:

Tots els conductors, en quant a la seva qualitat i característiques del coure estarà d’acord

Tipus

amb les normes UNE 21011 i 21064. Els cables que s’utilitzin seran de coure electrolític
L’amidament i l’abonament de la partida es realitzarà per aplicació dels preus continguts

de 1/56 ohmnis m/mm2 de resistència específica i de reaccions nominals, les

en el Quadre de Preus a la unitat (u) d’equip o element realment instalꞏlat i comprovat i al

assenyalades en el projecte i plànols.

metre (m) de cable realment colꞏlocat. El preu inclou qualsevol element auxiliar i treballs

Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars o tripolars més neutre, segons el que li

del ram de paleta necessaris.

convingui en cada cas i sempre que ho accepti la Direcció Facultativa. En cas de

El preu total de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip subministrat, instalꞏlat,

substituir els cables tripolars per cables unipolars, aquests es portaran en terna triangular

provat i en perfectes condicions de funcionament. El preu inclou, a més, la part

i de manera que les seves cobertes estiguin permanentment en contacte.

proporcional del projecte constructiu, de legalització i del manual d’explotació.

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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La resistència màxima de 20ºC i tindran que complir amb els valors assenyalats en el

Les línies exteriors que necessàriament hagin de discórrer a la intempèrie es podran

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió MIBT017.La resistència d’aïllament mínim serà

realitzar amb els següents sistemes:

de deu ohmnis cada 100 metres de longitud de cable.

a) Cable amb aïllament i coberta no propagadora d’incendis, no serà depredadora

En la coberta de forma indeleble haurà de figurar el nom del fabricant, característiques i

d’ halogenurs i baixa emissió de fums i gasos tòxics, tensió 1.000 V. tipus DV.

seccions dels cables.

0,6/1 kV, l’interior del tub serà d’acer galvanitzat, en cas de ser sotmesos a
esforços mecànics.

Seran rebutjats el fils i cables que acusin deteriorament per maltractament, picades o

b) Mateix tipus de cable sota tub o canalització de fibrociment o similar, si fos

altres defectes en les seves cobertes. Tots els conductors hauran de tenir la secció

necessari el soterrament al terreny a una profunditat mínima de 70 cm.

indicada en els plànols, o la que en el seu moment indiqui la Direcció Facultativa.
A cada cas les intensitats permanents màximes seran les prescrites en l’article 12 del
“Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”.
L’aïllament dels cables de 1000V tindrà una rigidesa dialèctica prou per garantir una
tensió 600/1000 V (fase-terra/fase-fase), i una tensió de prova de 4000 V aplicada entre
conductors i aigua durant 15 minuts després de ser submergit el cable durant 12 hores.

3.2.3

Seccions

Aquest conductors tindran les seccions especificades en càlculs i en plànols.
El càlcul de les línies es realitzarà segons el REBT, tenint en compte la intensitat màxima
admissible i la caiguda de tensió, que no ha de ser superior a:

Línies interiors
Línia repartidora

0,5%

Tots els conductors utilitzats en la instalꞏlació seran unipolars o multipolars, de coure amb

Derivació individual

1,0%

una resistència no superior a 0,0175 ohms per cada mm2.

Usos generals enllumenat

3,0%

Amb caràcter general la secció mínima prevista serà de 2,5 mm2. S’interpretarà per

Usos generals força

5,0%

secció equivalent la que tingui la mateixa secció física, no la que admeti la mateixa
densitat de corrent.
Tots els conductors aniran canalitzats. A les zones vistes s’utilitzarà tub o safata de PVC
amb grau de protecció 7. A les línies encastades s’admetrà tub semi rígid o corrugat, en
funció de les necessitats constructives.
Les instalꞏlacions per enllumenat d’emergència, circuits de comandament, etc. es
colꞏlocaran en tubs totalment independents i exclusius per aquest tipus d’instalꞏlacions.

Les seccions utilitzades permetran intensitats superiors a les indicades a les taules
corresponents de MI BT 017.
Els conductors seran de coure electrolític pur. Les unions bimetàliques s’efectuaran de
manera que no pugui ser afectades per les dilatacions.
Quan diversos cables hagin d’anar junts, els valors de la intensitat admissibles es
reduiran a un 75%.
Els conductors de posada a terra seran de secció d’1 mm2 per mm2 de fase, que se

Línies exteriors

mantindrà fins a seccions de 16 mm2, amb una secció mínima de 2,5 mm2. A partir de 63
mm2 de fase es mantindrà una secció de 35 mm2. Els casos intermedis es recullen a la
següent taula:
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3.2.4

mm2 Terra

mm2 Fase

Una vegada finalitzada qualsevol instalꞏlació de cable, haurà de comprovar-se el seu

4

4

aïllament, que sempre haurà de ser superior a 1 MΩ, tant entre conductors, com entre

6

6

aquests i terra.

10

10

16

16

16

25

25

35

35

50

35

70

35

95

3.2.5

Abonament

Els cables, qualsevol que sigui la seva secció, es mesuraran per metre lineal instalꞏlat
totalment, incloent-hi entroncaments, accessoris i petit material de connexió i instalꞏlació.
Els cables s'abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus per a cada
secció i tipus de cable.

Instalꞏlació

3.3

Xarxa de terres

L'estesa dels cables en les canalitzacions, no es realitzarà mitjançant tracció mecànica,
utilitzant-se els mitjans humans necessaris per a efectuar-lo. Els cables enterrats, seran

Cal establir les posades a terra a fi i efecte, principalment, de limitar la tensió que

entubats i en rases d'ample 40 cm. i profunditat 60 cm., cinta d'avís, cobriment i

respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàlꞏliques,

compactació final amb terra procedent de l'excavació exempta de pedres, rebles i

assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que comporta una

similars. El tub que s'utilitzarà serà del tipus anellat, amb doble capa i interior llis.

avaria en el material utilitzat

S'instalꞏlarà sempre que sigui possible en tota la canalització, un tub de reserva per a

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Només es

futurs serveis.

colꞏlocarà un dispositiu de tall en els punts de posada aterra, de forma que permeti

Els cables al seu pas per les arquetes, aniran convenientment engrapats per la paret, i

mesurar la resistència de la presa a terra.

identificada cada línia mitjançant etiquetes amb inscripció indeleble. A la safata de

Els valors de resistència a terra en qualsevol circumstància previsible, ha de ser prou

distribució longitudinal del túnel s'instalꞏlarà una caixa de derivació amb borns per

perquè qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V en

realitzar la derivació als diferents equips.

local o conductor i de 50 V en els casos restant.

Quan els cables a instalꞏlar siguin unipolars, per a la identificació de les fases i neutre, en

Les preses de terra estaran constituïdes per els següents elements:

cadascun dels cables, cas de no ser la coberta del conductor de color corresponent, es
realitzarà amb termoretràctil de color adequat, no permetent-se l'ús de cinta aïllant per a
assenyalar-lo en la instalꞏlació definitiva. En el cas de cables formats per mànegues

3.3.1

Electrode

multipolars, no s'admetrà en cap cas, qualsevol que d'origen de fabricació, no dugui els
colors corresponents al circuit per a la qual s'ha instalꞏlat, i segons el nou Reglament de

És una massa metàlꞏlica, permanentment en contacte amb el terreny, per facilitar el pas a

Baixa Tensió.

aquest de les corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que
tinguin o puguin tenir.
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La instalꞏlació disposarà d’un nombre suficient de punts de posada a terra,

Els conductors que constitueixin les línies d’enllaç, amb el terra, les línies principals de

convenientment distribuïts, que estaran connectats al conjunt d’elèctrodes.

terra i les seves derivacions, han de ser de coure o d’un altre material d’alt punt de fusió.

Els elèctrodes utilitzats seran piques d’acer coure o be conductor de coure despullat

Els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 16 mm2 de secció per a les línies

enterrar horitzontalment.

d’enllaç amb terra. Per les derivacions de les línies principals de terra, les seccions

Totes les piques tindran un diàmetre mínim de 14,6 milꞏlímetres i la longitud serà de 2
metres, en cas d’utilitzar conductor de coure aquest tindrà una secció mínima de 50 mm2.

mínimes han de ser les que s’indiquen en la instrucció MI BT 017 per als conductors de
protecció.

Els elèctrodes seran rodons, d’alta resistència, assegurant una màxima rigidesa per tal de
facilitar la seva introducció al terreny, evitant que la pica es doblegui degut a la força dels

3.3.3

Punt de posada a terra

cops.
Els elèctrodes hauran d’ésser enterrats verticalment a una profunditat que impedeixin que
siguin afectades per les labors del terreny i a no menys de 50 cm. No obstant, si la capa

Es un punt situat fora del terra, serveix d’unió entre la línia d’enllaç amb el terra i la línia
principal de terra.

superficial del terreny tingués una resistència petita i les capes més profundes són

El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, placa,

d’elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes es podria reduir a 30 cm.

born, etc.) que permetrà la unió entre conductors de les línies d’enllaç y principal de terra,

En el cas de que conductivitat proporcionada pel terreny no sigui l’adequada,
s’instalꞏlaran els elèctrodes rodejats d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.

de forma que puguin, mitjançant útils apropiades, separar-se aquestes, amb la finalitat de
poder realitzar la mesura de resistència a terra.

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra serà necessari disposar
d’elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte els esforços

3.3.4

Línea equipotencial de terra

dinàmics i tèrmics en cas de cortcircuit.
Els elèctrodes estaran units entre ells i amb el punt de posada a terra amb cable de coure
despullat de 50 mm2, de secció mínima. Aquest cable o conductor despullar haurà d’estar
amb contacte directe amb el terra i no serà admissible el recobriment amb material aïllant

Els conductors que formin les línies principals de terra i les derivacions, seran de coure o
d’un altre metall de punt de fusió alt, i la seva secció no podrà ser en cap cas menor de
16 mm2 de secció.

con el formigó, solament s’admetrà el formigó amb contacte amb els conductors ens els

Els recorreguts seran el més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No seran

passos de forjats, de cimentacions o de parets.

sotmesos a esforços mecànics i seran protegits contra la corrosió i desgast mecànic.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la qual no s’hi

3.3.2

Línia d’enllaç amb terra

podran incloure ni masses, ni elements metàlꞏlics, de cap mena. Les connexions a massa
i a elements metàlꞏlics s’efectuarà sempre per derivacions del circuit principal.

Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el punt

Es prohibeix la utilització de soldadura de baix punt de fusió, tal com: estany, plata, etc.

de posada a terra i a les quals hauran d’anar-hi connectades les derivacions necessàries

En casos especials, aquesta línia equiponencial, podrà ser instalꞏlada dintre de tub junt a

per a la posada a terra de les masses, mitjançant conductors de proteccions.

la línia d’alimentació, sempre que el cable estigui aïllat amb aïllament com a mínim de
1.000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà verd i groc.
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3.3.5

Abonament

El dimensionat del quadre general de distribució correspondrà a l’esquema elèctric
representat al plànol corresponent.

S’amidarà per unitats totalment instalꞏlades.

A les línies on hi hagi diferencials i magnetotèrmics separats als esquemes, a l’hora
d’instalꞏlar-los es posaran blocs Vigi o similars equivalents.

El preu d’abonament serà el que s’indiqui al quadre de Preus per:

u

Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm d'espessor,

3.5

Armari PMV

de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl
m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
m Cable amb conductor de coure 450/750 V amb coberta verd-groc de tensió
assignada, amb designació ÉS07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament poliolefinas, amb baixa emissió fums, colꞏlocat en tub.

Es dispondrà d’un armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes 956 x
650 x 450 mm. que inclourà l'equipament necessari per a l’alimentació, protecció
sobretensions i comunicació del panell missatge variable.
L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat.
El preu inclou el material necessari per a la seva correcta instalꞏlació en la cimentació de
panell i la part proporcional de tub fins a l'equip associat

3.4

Quadre general de distribució

El quadre general de distribució s’instalꞏlaran a l’interior de la sala elèctrica de Baixa
Tensió, situat la lloc indicat als plànols, juntament als equips de mesura i protecció.

3.6

Armari CCTV

L'armari a instalꞏlar per a les diferents cameres, es el model HIMEL PLM-75. Es

El quadre estarà format per plafons prefabricats, completament tancats a prova de

caracteritza per ser un armari de polièster, grau d'estanqueïtat IP 66 i té les següents

degoteig i pols, amb rigidesa necessària per a suportar, sense cap mena de dany, els

mesures:

esforços que es puguin produir al transport, maneig, instalꞏlació i funcionament.
Cadascun dels plafons estaran format per una armadura de planxa d’acer de 2 mm de
gruix, com a mínim, tractades contra l’àcid i acabat amb esmalt sintètic a 150 ºC.
A l’interior dels quadres s’allotjaran els elements necessaris, sobre una placa de
muntatge o perfils, portaran clau frontal i sistema de tanca adequat en forma de maneta
giratòria i portes darreres amb sistema de tanca per cargols o pany per a facilitar el seu
manteniment.
Les portes descansaran sobre frontisses construïdes de forma que la porta no pugui
despenjar-se o deformar-se. El conjunt tindrà els accessoris i muntatge necessaris per a
obtenir un grau de protecció mínim IP 44.
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Els grups electrògens alimentaran les instalꞏlacions considerades de seguretat i
complementearies com són: d’enllumenat nocturn,

enllumenat d’emergència i

abalisament i control.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:


El grup electrogen, format pel conjunt motor-alternador.



Quadre de maniobra, instalꞏlació del sistema de combustible i de fuita.



Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar per a l'execució correcta i
ràpida d'aquesta unitat d'obra.

Caracteristiques tècniques
En abmdos túnels s’instalꞏlarà el mateix grup electrògen, el model de 38 KVA de potència
en emergència (model EMM-38 de ElectraMolins) equipat amb les següents
característiques o similars:



MOTOR DIÉSEL “CUMMINS” tipo S3.3-G1, de 30 kW a 1.500 r.p.m., refrigerado
por agua con radiador, arranque eléctrico.



3.6.1

frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo SHUNT

Amidament i abonament

R-220.


Els quadres es mesuraran per unitat completa de quadre instalꞏlat totalment, incloent-hi

CUADRO AUTOMÁTICO de control de grupo electrógeno tipo AUT-MP12E que
detecta el fallo de red, realiza la puesta en marcha del grupo y controla la

bancades, suports, ancoratges, elements accessoris i connexions.

conmutación. Las mediciones, alarmas, histórico de eventos y análisis de
armónicos se visualizan en una pantalla TFT color de 5,7 pulgadas.

Els quadres s'abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus per a
cada tipus de quadre.

ALTERNADOR TRIFÁSICO “LEROY SOMER” de 38 kVA, tensión 400/230 V,



SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO “TEST”. Permite probar el funcionamiento
del grupo electrógeno de forma independiente del equipo automático y dar servicio
a la carga de forma manual si fuera preciso.

3.7

Grups electrògens



CARGADOR ELECTRÓNICO de baterías además del alternador de carga de
bateries propio del motor diésel.

Es defineix com al subministrament complementari d’emergència a aquell que alimenta



les instalꞏlacions bàsiques del túnel quan es produeix un tall en el subministrament
normal de la Companyia elèctrica.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Amidament i abonament Grups electrògens



DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE de 132 l, con indicador de nivel.



RESISTENCIA CALEFACTORA con termostato del líquido refrigerante para



asegurar el arranque del motor diésel en cualquier momento y permitir la conexión

El grup electrogen es mesurarà per unitat muntada totalment, instalꞏlada i en funcionament

rápida de la carga.

correcte, amb tots els elements bancades, ancoratges i accessoris necessaris.

Todos estos elementos montados sobre bancada metálica con antivibratorios de
El grup electrogen s'abonarà segons el preu establert al quadre de preus per al grup.

soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí.


PINTURA final de acabado color azul.



El grupo lleva el marcado “CE” y se facilita el certificado de conformidad

3.8

correspondiente.

SAI



FLEXIBLE metálico de salida de escape de motor.



SILENCIADOR BÁSICO de escape de 25 dB(A) de atenuación, con bridas,

Els SAI’s s’instalꞏlaran a l’interior de la sala elèctrica de Baixa Tensió, situat la lloc indicat

contrabridas, juntas y tornillos.

als plànols, juntament als equips de mesura i protecció. S’instalꞏlaran dos SAI’s, un a

JUEGO DE SILENTBLOCKS para amortiguar las vibraciones entre la bancada del

cada túnel amb les mateixes característiques i es disposarà d’una targeta NET VISION

grupo y el suelo.

per la seva comunicació via Ethernet.



S’instalꞏlarà el model Green Power 2.0 Masterys Trifàsic de 15 kVA de potencia de la
Els

grups

tindran

els

equips

com

per

exemple

l’alternador

suficientment

marca Socomec. Les característiques tècniques d’aquests equips seran les següents:

sobredimensionats per a suportar totes les càrregues necessàries en tot moment i també
degudament sobredimensionats per a no interferir o ser interferits amb els diferents
equips de la instalꞏlació.

Control de qualitat
Es verificarà el correcte funcionament dels equips de subministrament d’energia
d’emergència, així com les seves maniobres de commutació. També

el correcte

funcionament de les senyalitzacions dels paràmetres de funcionament i alarmes en el
quadre de control de d’energia de cada boca (PLC).

Es verificarà l'equipotencialitat de totes les estructures i canonades metàlꞏliques.

Totes les proves es realitzaran en presència de la Direcció d’Obra, emetent-se certificat
per escrit dels resultats obtinguts.
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Aquests interruptors automàtics es podran utilitzar per a la protecció de línies i de circuits.
Els interruptors duran un dispositiu de subjecció a pressió per tal que es puguin fixar
ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat.

Els interruptors interceptaran el circuit on estan colꞏlocats sense formar arc permanent ni
derivació a terra de la instalꞏlació. Obriran i tancaran el circuit sense possibilitat de
prendre una posició mitjana. Seran del tipus tancat per evitar contactes accidentals.

Les dimensions de les peces de contacte i conductors de l’interruptor seran suficients per
que la temperatura, a cap d’elles, pugui excedir de 60º C, després de funcionar una hora
a la intensitat màxima del corrent que hagi d’interrompre.

Els contactes dels automàtics hauran d’estar fabricats amb material resistent a la fusió.
Tots els interruptors es sotmetran per part del fabricant a les proves de tensió, aïllament,
resistència al calor, etc. exigits a aquesta classe de materials a les Normes DIN i VDE, en
3.8.1

Amidament i abonament

El SAI es mesurarà per unitat muntada totalment, instalꞏlada i en funcionament correcte,
amb tots els elements bancades, ancoratges i accessoris necessaris.

El SAI s’abonarà segons el preu establert al quadre de preus.

les recomanacions de l’A.E.E. i en la Norma UNE 203.347.

Totes les proteccions de les línies que alimenten equips de seguretat o control han de ser
superinmunitzades.

3.9.2

Interruptors diferencials

Els interruptors diferencials seran de sensibilitat mitjana (300 mA) o de sensibilitat alta (30

3.9

Interruptors i mecanismes

mA), i protegiran la totalitat dels conductors que serveixin per a alimentar els aparells
receptors, fins i tot el neutre.

3.9.1

Interruptors automàtics
Els interruptors diferencials seran del tipus i la denominació que es fixi al Projecte però es

Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que apareixen al projecte.

podran substituir per d’altres de denominació diferent sempre i quan les característiques

Aquests mecanismes poden substituir-se per d’altres de denominació diferent, sempre

tècniques siguin similars i s’ajustin al tipus exigits, complint la Norma UNE 20.383. Tots

que les característiques tècniques s’ajustin al tipus exigits i la Direcció Facultativa l’aprovi.

els canvis es realitzaran amb el coneixement i conformitat de la Direcció Facultativa.
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Els interruptors diferencials reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que

En el sòcol aniran gravats en forma molt visible la intensitat nominal i la marca del

assoleixi o superi el valor de la sensibilitat de l’interruptor. La seva capacitat de maniobra

fabricant.

haurà de garantir, en cas de curt circuit i simultània derivació a terra que es produeixi una
desconnexió perfecta.

Els forats d’entrada dels conductors seran del tamany suficients per tal de poder introduir
fàcilment el conductor amb l’embolcall de protecció. Els contactes han de ser amplis i

Aquests interruptors tenen per objecte evitar els corrents de derivació a terra que puguin

resistir sense escalfament anormal les temperatures que ocasionin les sobrecàrregues.

ésser perilloses, i han de ser independents de la protecció magnetotèrmica del circuits i
aparells.

Les connexions entre parts de conductores de corrent s’han d’efectuar de manera que no
es pugin afluixar a causa de l’escalfament natural del servei, ni per l’alteració de materials

S’instalꞏlaran sobre grups d’elements elèctrics que, en cas necessari, puguin posar-se

isolants.

fora de servei sense perjudicar el bon funcionament de les instalꞏlacions. En qualsevol
cas, resta a judici de la Direcció Facultativa acceptar la proposta de l’instalꞏlador o indicar-

Les cobertes o tapadores seran de manera que evitin completament la projecció del

li quins grups d’elements han de quedar sota la detecció de cadascun dels interruptors

metall en cas de fusió i evitin, en servei normal, que pugin ser accessibles les parts en

diferencials.

tensió.

Totes les proteccions de les línies que alimenten equips de seguretat o control han de ser

Les distàncies mínimes entre parts sota tensió o entre aquestes i terra, seran les fixades

superinmunitzades.

pels reglaments vigents.

3.9.3

Els cartutxos fusibles hauran de ser constituïts de forma que no es puguin obrir sense

Talla circuit fusible

eines i provocar desperfectes, i , els que tenen fins a 60 A estaran construïts de forma
Tots els curts circuits fusibles estaran constituïts per tensions de 250, 500, 750, ó 1.000

que siguin impossibles reemplaçar un fusible d’intensitat donada, per un altre d’intensitat

V. La intensitat nominal dels fusibles serà la que normalment circula pel circuit de

superior a la nominal.

càrrega.
3.9.4

Preses de Corrent

Tot aquest material s’ajustarà a les proves de tensió, aïllament, resistència al calor, fusió i
curt circuit exigir per aquesta classe de material a la Norma UNE, especialment els nº.

Les caixes i clavilles d’endolls compreses en aquest apartat, seran les construïdes per

20.520/76, 21.095 ó 21.103 i a les recomanacions de l’A.E.E.

tensions nominals de 400 ó 230 V. amb intensitats nominals de 16 A. i 32 A.

Els sòcols seran de material aïllant resistent a la humitat i de resistència mecànica

Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal seran de material

adequada, no havent de patir deterioraments per la temperatura produïda pel

isolant. Es disposarà la presa de terra que la reglamentació vigent exigeixi i amb les

funcionament en les pitjors condicions possibles admeses.

característiques i mesures adequades. Les parts metàlꞏliques sota tensió hauran de ser

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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fixades sobre peces aïllants suficientment resistents al foc, la calor i la humitat, tenint a

La part mòbil funcionarà únicament de pont entre els contactes d’entrada i sortida hauran

més, la residència necessària.

de tenir elasticitat suficient per assegurar el contacte perfecte o constant. Els
comandaments seran de material isolant.

Per la connexió dels conductors hauran d’emprar-se borns amb cargols, deixant previst
un espai suficient per a poder fer la connexió amb facilitat.

4 XARXA DE FIBRA ÓPTICA
3.9.5

Commutadors i contactors

Tots els aparells esmentats portaran inscrits a una de les parts principals i de forma ben

4.1

Instalꞏlacions

visible la marca del fabricant, així com la tensió i la intensitat nominal.
4.1.1

Materials i subministrament

Els aparells de tipus tancat portaran una indicació clara de la posició obert o tancat. Els

4.1.1.1 Prescripcions comuns a tots els materials

contactes tindran les mesures adequades per tal de deixar pas a la intensitat nominal de

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instalꞏlació compliran el següent:

l’aparell sense excessives elevacions de temperatura.

Les part sota tensió hauran d’estar fixades sobre peces aïllants suficientment resistents al
foc, a la calor, a la humitat i amb la convenient resistència mecànica.



Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents



Seran de bona qualitat



Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional



Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells



Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant,

Les obertures per a entrades dels conductors hauran de tenir el tamany suficient per tal
de poder introduir el conductor corresponent amb l’embolcall de protecció.

sempre que no es contradiguin les d’aquest document


Estaran instalꞏlats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o
reparació, i el instalꞏlador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin

Tots els interruptors, commutadors i contators fins a 25 A hauran d’estar construïts per a

inicialment especificats

les tensions de servei. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de
protecció s’ajustaran a les especificades en les reglamentacions corresponents.

4.1.1.2 Cable de fibra òptica
En el present capítol es presenta l’estructura del cable de fibra òptica i les seves

Els mateixos aparells amb intensitat superior a 25 A hauran d’estar, a més, construïts de

dimensions. S’especifiquen les propietats i paràmetres que hauran de satisfer tant el

manera que les distàncies mínimes entre contactes i entre pols ni siguin inferiors a les

cable com els materials i elements que formen el cable.

següents:

Els paràmetres establerts en aquest capítol serviran al fabricant com a base per a:

5 a 6 mm

pels de 25-125 A.

5 a 10 mm

pels de més de 125 A.
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L’elecció dels materials i elements.



La fabricació del cable de fibra òptica.
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Criteris d’acceptació i rebuig en els assajos que es poden portar a terme sobre la

Càrrega de trencament

100 kpsi (0,7 GN/m²)

fibra i cable òptic.

(Allargament)

(1%)
Taula 2:

4.1.1.2.1

Paràmetres mecànics de la fibra òptica G.652-D.

Nucli
Paràmetres òptics
Paràmetre

I Fibra òptica

Valor nominal

Diàmetre del camp modal en 9,2 µm

Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus sílice-sílice

λ = 1310 nm

monomode. El perfil de l’índex de refracció serà del tipus salt d’índex.

Dispersió màxima entre λ = 3,8 ps/(nm*km)

La variació necessària de l’índex de refracció s’obtindrà dopant el nucli de la fibra òptica

1285 nm i λ = 1330 nm

amb diòxid de germani (GeO2).

Dispersió màxima en λ = 18,2 ps/(nm*km)
Longitud d’ona de dispersió 1.300 nm a 1.324 nm

Fibra òptica monomode estàndard G.652-D

nulꞏla

La fibra òptica haurà de complir la Recomanació G.652-D del ITU-T. En les taules 1, 2 i 3

Pendents de dispersió nulꞏla 0,093 ps/(nm²*km)

es presenten els paràmetres a complir per les fibres òptiques:

Longitud d’ona de tall

Paràmetres geomètrics
Paràmetre

Valor nominal

Tolerància

Diàmetre del revestiment

125 µm

± 1 µm

Diàmetre del recobriment primari

245 µm

± 7 µm

concentricitat  0,6 µm

de

nucli/revestiment
Error de circularitat del revestiment
Error

recobriment/revestiment
Taula 1:

Abans del cablejat

≤ 1.324 nm

Després del cablejat

1.260 nm

Coeficient d’atenuació en λ = 0,36 dB/km
1310 nm
Coeficient d’atenuació en λ = 0,23 dB/km
1550 nm
Coeficient d’atenuació en λ = 0,37 dB/km
1383 nm

 1%

concentricitat  12 µm

de

 0,1 ps/Sqrt(km)

PMD

Pèrdua de macroflexió (100  0,1 dB
voltes amb un diàmetre de

Paràmetres geomètrics de la fibra òptica G.652-D amb protecció primària.

60 mm a 1.625 nm)
Taula 3:

Paràmetres mecànics
Paràmetre
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

± 0,5 µm

1550 nm

La fibra óptica seguirà la normativa G.652-D

Error

Tolerància

Paràmetres òptics de la fibra òptica G.652-D.

II Colors de les fibres
Valor nominal
20

REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC I ECONOÒMIC PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES ITS I DE SEGURETAT EN
ELS TÚNELS DEL RAMAL BLANES-LLORET DE L’AUTOPISTA C-32
Clau: PC-CNC-17099

Les fibres òptiques es recobriran amb una capa de pintura per identificar-les. Aquesta
pintura es dipositarà sobre el recobriment primari i el seu espessor no superarà els 6 µm.

El material o materials que formen l’element central haurà de complir els següents criteris:


Ser dielèctrics.



Elevat mòdul de Young.



Baix coeficient de dilatació tèrmica.

El tipus de protecció secundaria serà de tub folgat. Un conjunt de vuit fibres òptiques



Reduït pes per unitat de longitud.

s’allotjaran en un tub buit. El material del tub i el seu acabat han de complir els següents



Flexibilitat suficient que permetrà al cable adaptar-se a les curvatures de les

Es disposarà, com a mínim, de 8 colors diferents i distingibles.
III Protecció secundaria

canalitzacions.

criteris:


Elevat mòdul de Young per petits allargaments.

Com el cable especificat ha de ser dielèctric, s’utilitzen materials tipus F.R.P. (Fibra de



Grau d’elasticitat suficientment alt per permetre radis de curvatura mínims de 3

vidre amb Resines Poliester) o similars. L’element central es podrà utilitzar nu o recobert

cm.

amb polietilé segons la configuració del nucli del cable.



Elevada resistència a l’abrasió.



Reduït coeficient de fricció.



Coeficient tèrmic de dilatació lineal lo mes pròxim possible al de la fibra òptica.



Homogeneïtat, lliure de porus, esquerdes, bonys i altres imperfeccions.



Uniformitat de les dimensions transversals en tota la llargada del tub.



Conservació de les propietats anteriors enfront a canvis tèrmics.

VI Cablejat
Els tubs buits i les varetes de farcit es trenaran en torn de l’element central. El nucli del
cable està format per l’element central, els tubs trenats i la coberta, en el cas d’haver-hi,
que cobreix a tots els elements citats.
El tipus de trenat a fer servir serà el S-Z. Els tubs i varetes es disposen helicoidalment en
torn a l’eix del element central, canviant el sentit de gir cada 6 passos d’hèlix. En els

Per a una identificació fàcil i clara es disposarà de tubs de diferents colors que hauran de

punts on es produeixen els canvis de sentit de gir els tubs i varetes hauran d’ésser

ser opacs i intensos.

paralꞏlels a l’eix de l’element central.

Els tubs hauran d’estar farcits d’un compost hidròfug que envolti i protegeixi a les fibres.
IV Varetes de farcit

VII Farcit del nucli
El nucli del cable es farcirà amb cintes o fils hidrocarbonants de manera que ocupi tots els

Quan la geometria i l’estructura del cable ho requereixi, s’utilitzaran varetes de farcit que

espais lliures. En tots dos casos, s’assegurarà l’estanqueïtat longitudinal del cable de

no seran buides. El diàmetre exterior d’aquestes varetes serà igual al diàmetre extern

fibra òptica i hauran de complir les següents propietats:

dels tubs buits, seran fets d’un material que sigui compatible amb la resta dels materials i



El cable ha de ser sec.

hauran de complir les mateixes propietats mecàniques i tèrmiques que el tub buit. Totes



Compatible amb els demés materials del cable.

les varetes de farcit seran del mateix color entre si i diferent dels colors fets servits per



No tòxic.



Fàcilment processable.



Coeficient de dilatació relativament baix.



Insignificant efecte expansiu sobre les cobertures aplicades sobre el nucli del

als tubs buits.
V Element central
L’element central suportarà l’esforç de tracció sobre el cable durant les fases d’estesa i
les tensions mecàniques provocades per variacions tèrmiques. Igualment actuarà com
suport pel cablejat dels tubs portadors de les fibres òptiques i les varetes de farcit.

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

cable.
VIII Cinta envolvent i lligadures
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Dependent del procés de fabricació, el nucli del cable es recobrirà amb una o varies

Tub 3

cintes de plàstic. Aquesta coberta protegirà el nucli del cable en les fases posteriors de

Tub 4

Blau

Blau

Blau

Blau

Tub 5

Verd

Verd

Verd

Verd

fabricació i servirà com a barrera enfront l’aigua i la humitat. Aquestes cintes s’aplicaran
longitudinalment amb un solapament superior a 5 mm.

Negre

Tub 6

Sobre el nucli o cinta envolvent es disposaran una o dues capes de material no
higroscòpic de forma helicoidal en tot l’eix del nucli i en sentits de gir contraris.

Negre
Taula 5:

Negre

Negre

Negre

Negre

Negre

Negre

Codi colors tubs de fibres

Amb la finalitat de facilitar el pelat de la coberta interna i impedir que els tubs es danyin
per l’ús d’eines, es disposarà longitudinalment del nucli un fil guia que haurà d’ésser
El codi d’identificació de les fibres òptiques a l’interiordels tubs serà el següent:

capaç d’estripar la coberta.
IX Estructura del nucli del cable
Es disposaran 6 tubs (independentment de si el cable es de 8 o 48 fibres) al voltant del
element central de la manera descrita en l’apartat anterior.

Nombre de tubs

Fibres òptiques per

Nombre de fibres per tub

Fibra

Color

1

Verd

2

Vermell

3

Blau

4

Groc

5

Gris

6

Violeta

cable

Actius

Passius

8

4

2

2

7

Marró

16

4

2

4

8

Taronja

32

4

2

8

48

6

0

8

Taula 4:

Taula 6:

Codi colors fibres òptiques

Formació de tubs

4.1.1.2.2
El número de tubs anirà en funció del dimensionat del cable. En cada un dels tubs buits
es situaran vuit fibres òptiques, cada una fàcilment identificable de les altres pel color de
les mateixes. L’ordre és en el sentit de les agulles del rellotge.
X Codi de colors
El codi d’identificació dels elements que es trenen en el nucli serà el següent:

Coberta del cable

Sobre el nucli del cable s’aplicarà una sèrie de capes de diferents materials que hauran
de protegir al cable dels següents agents:


Esforços mecànics, com traccions i torsions.



Influencies tèrmiques.



Agents químics.

8

16

32

48



Acció del aigua i la humitat.

Tub 1

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc



En alguns casos, protecció enfront de temperatures elevades.

Tub 2

Vermell

Vermell

Vermell

Vermell

Fibres

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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En els següents punts, es descriuen són totes les possibles cobertes que poden formar
part del cables de fibra òptica i, per tant, cada cable subministrat tindrà només les
cobertes necessàries d’acord amb la seu dimensionat i especificació.
I Coberta interna
La coberta interna estarà formada per polietilé negre (RAL 9005), de baixa densitat i alt
pes molecular, tipus I, classe C i categoria 5. També pot ser formada exclusivament per
fils d’aramida o afegir-se per sobre de la coberta interna. La coberta interna haurà de
complir les següents propietats:



Baixa emissió de fums tòxics, corrosius i opacs segons UNE 21147-1, UNE
21147-2 i UNE 21172-1.

Per altra banda, les cobertes han de complir les especificacions d’assajos referents en
aquest tema més endavant establertes.
V Marcat de la coberta externa
Es gravarà a intervals d’un metre en tinta blanca una inscripció dessignada per ABERTIS.
A més a més s’indicarà la longitud del cable amb un error, per excés, inferior al 1%.



Uniformitat de les dimensions transversals de la coberta de tot el cable.

4.1.1.2.3



Homogeneïtat de la coberta, no presentant porus ratllades ni cap defecte.

Els cables tipificats per l’INVICAT es presenten en les següents taules:



Superfície llisa, de tonalitat uniforme.



S’haurà d’ajustar perfectament a l’element de reforç.
II Capa anti- rosegadors i protecció contra cops directes al cable

Aquesta protecció consisteix en proporcionar al cable una protecció enfront als
rosegadors i proporcionar protecció a la tracció i a possibles cops que pugui patir el cable.

Estructura i dimensions del cable de fibra òptica

Cable

antirosegadors

d’acer

NUCLI DEL CABLE
8

16

32

48

2,5

2,5

2,5

2,5

mm±

mm±

mm±

mm±

0,1

0,1

0,1

0,1

Diàmetre final màxim[mm]

13,6

13,6

13,6

13,6

Pes aproximat màx[kg/km]

205

205

205

205

Diàmetre del element central

contre el cable i com a protecció anti-rosegadors. L’element d’acer haurà de cobrir el 100

[mm]

% de la superfície de la coberta interna.

tipus III, classe C i categoria 4.

esteses

ESTRUCTURA

d’una capa d’acer copolímer corrugat com element de reforç a la tracció, a cops directes

La coberta externa estarà formada per polietilé negre, d’alta densitat i baix pes molecular,

per

canalitzades mitjançant estesa manual, o blowing

En els casos de cables amb aquesta propietat, sobre la coberta interna es disposarà

III Coberta externa

especificat

Taula 7:

Dimensiones transversals del cable

IV Protecció ignífuga
En els casos de cables ignífugs, totes les coberta i proteccions del cable han de complir,
a més a més de les característiques anteriorment descrites, les següents:


Retardant de flama



Baixa emissió de fums



Nulꞏla emissió d’halògens

PARAMETRES MECANICS i AMBIENTALS

Amb aquest objectiu, els materials de fabricació han de ser termoplàstics, sempre
complint-se la normativa vigent al respecte. En concret:
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

Resistència a la tracció sense allargament ≥3.000 N
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de les fibres [N]
Esclafament

≥2.000 N/100mm

Temperatura d’instalꞏlació

-10 ºC a +50 ºC

Temperatura d’operació

-30 ºC a +70 ºC

Radi mínim de curvatura (D = diàmetre 20xD
Taula 10:

exterior del cable):
Temperatura d’emmagatzematge

-40 ºC a +90 ºC

Temperatura d’instalꞏlació

-10 ºC a +50 ºC

Temperatura d’operació

-30 ºC a +70 ºC

4.1.1.2.4

Paràmetres mecànics i ambientals del cable

Instruccions d’expedició
I. Bobines

Taula 8:

Paràmetres mecànics i ambientals del cable

S’utilitzaran bobines de fusta especials per cables de fibra òptica. El diàmetre del tambor
serà com a mínim de 30 vegades el diàmetre del cable. La longitud estàndard de cable

Cable ignífug antirosegadors d’acer especificat per esteses
canalitzades o per safata mitjançant estesa manual, o

que ha de contenir la bobina és de 4000 metres. De totes maneres, segons el projecte
contructiu i les necessitats de l’obra, poden ésser d’altre tamany.
Es disposarà als laterals de la bobina de forma clara i visible la següent informació:

blowing
ESTRUCTURA
NUCLI DEL CABLE



Nom del fabricant.



La inscripció de "CABLE ÒPTIC".

8

16

32

48



El sentit de gir de la bobina.

2,5

2,5

2,5

2,5



Identificació de la bobina per part del fabricant.

mm±

mm±

mm±

mm±

0,1

0,1

0,1

0,1



Identificació de la bobina per part del comprador.

Diàmetre final màxim[mm]

14

14

14

14



Tipus i composició del cable.

Pes aproximat màx[kg/km]

260

260

260

260



Longitud.



Marca de metratge de la punta interna.



Pes brut de la bobina de cable.



Pes net de la bobina.

Diàmetre del element central
[mm]

Taula 9:

Dimensiones transversals del cable

Les bobines de cables de fibra òptica s’han d’emmagatzemar en llocs adient que
PARAMETRES MECANICS i AMBIENTALS

compleixen:

Resistència a la tracció sense allargament ≥3.000 N
de les fibres [N]
Esclafament



Estructures que garanteixin que cap bobina recolza sobre el cable de fibra òptica
d’un altre.



Temperatura ambient dins dels límits de tolerància de les fibres.
II. Terminació de les bobines

exterior del cable):
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Secs i protegits enfront pluges i tempestats.

≥2.000 N/100mm

Radi mínim de curvatura (D = diàmetre 20xD
Temperatura d’emmagatzematge



-40 ºC a +90 ºC
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Els dos extrems del cable aniran firmament assegurats de mode que no es produeixin
moviment del cable durant les fases de transport, manipulació o estesa .
Les dos puntes del cable es segellaran mitjançant un tancament hermètic. La punta
interna s’enrotllarà en l’arromà corresponent de manera que resultin accessibles, al
menys, 5 metres de cable per a mesures.
Es colꞏlocarà una dola de color vermell sobre el lloc on es trobi la punta interna i es
procurarà que la punta externa sigui colꞏlocada junt a la interna.
L’última volta del cable en la bobina no ha de superar el diàmetre de l’arromà de manera
que la distància del cable a les doles no sigui mai inferior a 50 mm.
4.1.1.2.5

Temps de vida útil

I Assajos sobre la fibra òptica
A.Atenuació
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és determinar el coeficient d’atenuació en les longituds d’ona de
1.310 nm, 1.550 nm i 1.625 nm (segons procedeixi).
El mètode de mesura utilitzat te la qualitat de poder obtenir informació addicional com la
longitud de la fibra en el rodet, la detecció i localització espacial de defectes en la fibra
òptica i el coeficient d’atenuació per trams.
Norma
El mètode d’assaig seguirà lo establert per la Recomanació ITU-T G.650 i els resultats

S’exigirà al fabricant la realització, d’una forma justificada, de l’estimació de vida útil del

de la mesura del coeficient d’atenuació hauran d’estar dins dels rangs establerts per les

cable de fibra òptica. Per aquest requeriment es tindrà en compte les següents variables:

recomanacions G.652-D per fibres òptiques monomode.



Humitat.

Procediment



Corrosió.

La recomanació ITU-T G.650 contempla tres tècniques de mesura del coeficient



Vida útil de la fibra òptica. Com a mínima aquesta ha de ser de 25 anys.

d’atenuació:



Tensions permanents a les que es sotmetrà el cable.



Tensió màxima de tir.

4.1.1.2.6

Assajos



Tècnica de la fibra tallada.



Tècnica de pèrdua de inserció.



Tècnica de retroesparciment (OTDR).

En aquest capítol es presenten i descriuen els assajos més comuns que es solen fer

La tècnica escollida per l’assaig serà la de retroesparciment basada en la dispersió

sobre la fibra òptica, coberta del cable i cable terminat abans de ser validada per el

Rayleigh de la llum injectada en un extrem de la fibra.

fabricant. Idealment, tots ells s’han d’executar en un laboratori o sala d’assajos.

S’haurà d’especificar l’índex de refracció i l’amplada de pols empleats en la mesura. Si es

El fabricant pot realitzar alguns d’aquests assajos com control de qualitat propi.

donen vàries pendents s’haurà de deixar constància d’aquest fet, de la mateixa manera

L’INVICAT es reservarà el dret d’exigir la realització dels assajos que estimi pertinents.

que si es dona l’aparició de punts singulars. S’analitzaran les causes d’aquest punts

Aquests assajos podran ser realitzats per un dels següents:

singulars.
Les avantatges que presenta aquesta tècnica amb respecte a les restants són:



El mateix fabricant i supervisats per l’INVICAT o per una tercera part.



Realitzats per l’INVICAT o una tercera part.



Només es necessari accedir a un extrem de la fibra òptica.



Realitzats per el instalꞏlador del cable.



Es una tècnica no destructiva.



Possibilitat d’anàlisis de la linealitat del coeficient d’atenuació de tota la fibra

El fabricant està obligat en el lliurament del cable adjuntar un certificat conforme la fibra
compleix les especificacions tècniques del cable aquí detallades.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Comprovació i localització de possibles defectes físics com trencadisses, fissures i

Criteri d’acceptació

centres d’atenuació.

La longitud d’ona de tall haurà d’ajustar-se al valor definit en les taules 5 i 8.



Determinació de la longitud de la mostra (L).



Es independent de fluctuacions de potència en la font làser, en el detector i en els



C.Diàmetre del camp modal

dispositius d’acoblament òptic del equip d’OTDR.

Objecte

Obtenció de múltiple informació en un sol assaig.

L’objecte d’aquest assaig és determinar el diàmetre del camp modal en la longitud d’ona
de 1.310 nm i 1550 nm. El diàmetre de camp modal (MFD) representa una mesura de

Criteri d’acceptació
El coeficient d’atenuació en les longituds d’ona indicades complirà amb l’exposat en les

l’abast transversal de la intensitat de camp electromagnètic en una secció transversal.
Norma

taules 5 i 8.
B.Longitud d’ona de tall

L’assaig complirà amb l’especificat en la Recomanació ITU-T G.650.
Per les fibres monomode estàndard (ITU-T G.652.D) les mesures es faran a 1.310 i 1.550

Objecte
L’objecte d’aquest assaig és determinar la longitud d’ona per sota de la que la fibra

nm.

òptica es comporta com una fibra òptica multimode.

Procediment

Norma

La Recomanació ITU-T G.650 contempla quatre mètodes de mesura per obtenir el

L’assaig complirà amb la Recomanació ITU-T G.650.

diàmetre del camp modal:


Mètode d’exploració en camp llunyà.



Tècnica d’obertura variable.

Se seguirà el mètode de test de referència descrit en la Recomanació ITU-T G.650,



Exploració de camp pròxim.

denominat “Tècnica de la potència transmesa”. La mesura es realitzarà sobre fibra



Diferència de retrodispersió bidireccional.

Procediment

cablejada.

El mètode a fer servir serà el d’obertura variable. L’extrem d’injecció de la fibra haurà

Utilitza la variació de la potència transmesa per una longitud de 2 metres de fibra òptica
en funció de la longitud d’onda. Es compara la potència transmesa per la fibra òptica
formant bucles de 30 mm de diàmetre amb la potència transmesa per la mateixa fibra
òptica lo més estesa possible. La relació de potencies es defineix com:

d’alinear-se amb el feix d’injecció, i l’extrem de sortida de la fibra s’alinearà amb el
dispositiu de sortida apropiat. Es mesurarà la potència transmesa per cada obertura
determinant-se la funció de transmissió d’obertura complementaria, a partir de la qual
s’obté el diàmetre de camp modal.
Criteri d’acceptació

P recta (λ)
R (λ)= 10 log

El diàmetre del camp modal haurà d’ajustar-se al valor dit en les taules 5 i 8.
D.Curvatura

P bucle (λ)

Objecte

La longitud d’ona de tall es defineix com la longitud d’ona en la que la relació de
potencies es 0,1 dB major que la relació a longituds d’ona superiors.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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L’objecte d’aquest assaig es establir la variació de l’atenuació quan la fibra òptica es

Tipus de fibra

disposa en bucles de radi determinat.

Paràmetre

Condicions

Dispersió Cromàtica

Coeficient de

1.285 nm    1.330 nm

|D| < 3,8 ps/(nm*Km)

 = 1.550 nm

 18,2 ps/(nm*Km)

dispersió

Norma
El assaig seguirà la norma UNE 20-702-92 (o equivalent).
Procediment

cromàtica
Monomode estàndard

Longitud d’ona

(ITU-T G.652.D)

de dispersió

S’enrotlla la fibra òptica al voltant d’un mandril de 60mm de diàmetre de forma que la fibra

nulꞏla

no oprimeixi el mandril. El número de voltes serà de 100. Es calcula l’atenuació induïda

Pendent de
dispersió nulꞏla

en la fibra òptica durant l’assaig.
Criteri d’acceptació
L’increment de l’atenuació haurà de ser inferior a 0,1 dB en λ = 1.550 nm.
E.Dispersió cromàtica
Objecte
La dispersió cromàtica ‘es un fet provocat per les diferents velocitats de propagació de les
diverses longituds d’ona que conformen un pols de llum, fent que aquest s’eixampli.
L’efecte que provoca és una limitació en l’ample de banda que es pot transmetre per la

Taula 11:

1.310  10 nm

 0,093 ps/(nm2*Km)

Criteri d’acceptació de la prova de dispersió cromàtica.

F.Dimensions
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar que les dimensions dels distints elements del
cable compleixen les presents especificacions de cable de fibra òptica.
Norma
Els resultats d’aquest assaig hauran de satisfer les especificacions aplicables al cable de

fibra.

fibra òptica.

Norma
El mètode d’assaig seguirà l’establert per la Recomanació ITU-T G.650.
Procediment
La Recomanació ITU-T G.650 contempla tres tècniques de mesura de la dispersió
cromàtica, donant-se com vàlida qualsevol d’elles:

Procediment
Es mesuraran els següents paràmetres que apliquin per a dues mostres diferents de
cable:


Diàmetre interior i exterior dels tubs.



Diàmetre de l’element central de suport.



Tècnica del desplaçament de fase.



Espessor de la coberta interna de polietilé.



Tècnica interferomètrica.



Espessor dels elements de fibra de vidre.



Tècnica de retard dels polsos.



Espessor de la coberta exterior de polietilé.



Diàmetre exterior de la coberta.

Criteri d’acceptació
Els resultats hauran d’ajustar-se als paràmetres indicats en la següent taula:

En el cas de diàmetres i espessors, es realitzaran 8 mesures dels paràmetres
especificats anteriorment per les dos mostres de cable extretes. Aquestes mesures
estaran desplaçades entre sí 45º. Es realitzarà la mitja aritmètica de cada un dels
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paràmetres indicats amb el fi d’aconseguir un valor pel criteri d’acceptació. La desviació

Es repetiran les proves de l’apartat anterior sobre una proveta envellida en el forn durant

típica donarà una idea de la uniformitat dels paràmetres mesurats.

48 hores a 100 ± 1 ºC.

Criteri d’acceptació

Criteri d’acceptació

La bobina de cable serà acceptada si la mitja aritmètica de les mesures de cada un dels

La variació amb respecte als resultats de l’apartat anterior haurà de ser:

paràmetres que es presentin no són inferiors al 85% del valor especificat per cada cable
de fibra òptica.
II Assajos sobre la coberta



no envellida.


Allargament: 75% del criteri d’allargament de la mostra no envellida.
III Assajos sobre el cable acabat

A.Càrrega de trencament i allargament
Objecte

Càrrega de trencament: 75% del valor de la càrrega de trencament de la mostra

A.Índex de fluïdesa

L’objecte d’aquest assaig és determinar la càrrega màxima que pot suportar una proveta

Objecte

extreta de la coberta del cable sense trencar, així com l’allargament de la coberta sotmès

Comprovar la fluïdesa del compost farcit que tenen els cables de fibra òptica.

a un esforç de tracció.
Norma

Procediment
Es tallarà una mostra de cable d’uns 30 cm de longitud. Es retiraran totes les cobertes i

L’assaig seguirà la norma ASTM D 470 (o equivalent).

proteccions, deixant exposat el nucli impregnat del compost de farcit dels tubs de fibra. A

Procediment

continuació es retiraran les lligadures i es separaran els tubs folgats.

L’establert pel fabricant.

La mostra es penjarà verticalment amb els tubs cap per baix en el interior d’un calefactor

Criteri d’acceptació
El valor mínim dels paràmetres dels assajos serà l’especificat per cada tipus de cable
descrit en aquest plec.

de circulació d’aire a 70 ºC. Es situarà una safata en la part inferior del calefactor per
observar si es produeix degoteig al cap de 24 hores.
Criteri d’acceptació
La prova es considerarà satisfactòria si no es produeix degoteig del compost de farcit.

B.Càrrega de trencament i allargament de mostres envellides
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és determinar la càrrega màxima que pot suportar una proveta

B.Tracció
Objecte

envellida de la coberta del cable sense trencar, així com l’allargament de la coberta

L’objecte d’aquest assaig és comprovar el comportament òptic de les fibres òptiques en el

sotmesa a un esforç de tracció.

cable abans dels esforços de tracció als que aquest pot estar sotmès durant el procés

Norma
L’assaig seguirà la norma ASTM D 470 (o equivalent).
Procediment

d’estesa.
Norma
L’assaig de tracció complirà la norma UNE 20-703-92-E1 (o equivalent).
Procediment
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Es mesurarà l’atenuació en la fibra òptica. Aquest valor es prendrà com atenuació de

número de voltes especificades, tornant a la situació inicial. Aquests moviments

referència en el present assaig. S’utilitzarà una mostra de cable de 40 metres mínim

constitueixen un cicle. L’assaig de torsió sobre el cable constarà de 10 cicles.

extreta de la bobina i sense tallar.
La tensió s’incrementarà des de 0 Kg. fins el valor especificat per la màxima tensió de tir
en el cable. El temps d’aplicació de la tensió no serà inferior a 10 minuts. Això es
considerarà com un cicle.
A cada cicle es mesurarà l’atenuació induïda pel procés de tracció en una fibra del cable

Criteris d’acceptació
L’increment màxim de l’atenuació induïda pels esforços de tracció haurà ser menor a 0,05
dB.
Igualment, per considerar la prova satisfactòria no han de sorgir fissures o deformacions
apreciables en la coberta del cable.

per cada una de les tensions. El número de cicles serà igual al número de fibres òptiques
en el cable.
Per a fibres monomode estàndard (ITU-T G.652.D) les mesures es realitzaran a 1.310,
1.383 i 1.550 nm.
Criteris d’acceptació
L’increment màxim de l’atenuació induïda pels esforços de tracció haurà ser menor a 0,05

D.Impacte
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar la resistència de les fibres i cables òptics a
l’impacte d’un cos amb una energia determinada.
Norma

dB/Km.

El mètode d’assaig ve presentat en la norma UNE 20-703-92-E4 (o equivalent).

Igualment, per considerar la prova satisfactòria no han de sortir fissures o deformacions

Procediment

apreciables en la coberta del cable.

Es realitzarà sobre una mostra de cable de 10 cm sense tallar

C.Torsió
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és determinar possibles variacions de l’atenuació induïda en les
fibres òptiques dins del cable quan és sotmès a esforços de torsió, així com comprovar la
resistència a esforços de torsió del cable.
Norma
El mètode d’assaig seguirà la norma UNE 20-73-92-E7 (o equivalent) i la variació
d’atenuació degut al procés de torsió ha de ser dins dels rangs especificats per la
Recomanació G.652-D.
Procediment

colꞏlocarà sobre una base plana d’acer, sobre la que es deixarà caure un pes de 0,5 Kg
des d’1 metre d’alçada. La prova es realitzarà per a un impacte, i també per a una sèrie
d’impacte consecutius (100).
Una vegada finalitzat l’assaig mecànic es comprovarà el possible desplaçament de les
fibres i l’aparició de defectes en la coberta del cable.
Para a les fibres monomode estàndard (ITU-T G.652.D) les mesures es realitzaran a
1.310 i 1.550 nm.
Criteri d’acceptació
El cable serà acceptat si es comprova que durant l’assaig:


L’increment d’atenuació mesurat ha de ser inferior a 0,05 dB amb respecte al valor
existent abans de l’assaig.

Una vegada preparada una mostra de, mínim, 2 metres, es rotarà en el sentit de les
agulles del rellotge el número de voltes especificades en l’assaig. Es torna a la situació



No s’ha produït trencament de les fibres dins del cable.

inicial i es procedeix a girar el cable en el sentit contrari a les agulles del rellotge el



Les fibres mantenen la mobilitat dins del tub.
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No es detecta l’aparició en la coberta del cable de deformacions o fissures que es

Norma

poden considerar com defectes majors.

El mètode d’assaig complirà la norma UNE 20-703-92-E6 (o equivalent).

E.Esclafament
Objecte

Procediment
La mostra de 10 metres s’acondicionarà durant 4 hores a una temperatura de -202 ºC en

L’objecte d’aquest assaig és comprovar el comportament òptic de les fibres òptiques i el

una cambra tèrmica. Una vegada treta la mostra de la cambra es procedirà a iniciar

mecànic del cable sota esforços d’esclafament.

l’assaig en un temps màxim d’un minut.

Norma

Es suspendrà un pes de l’extrem de la mostra i es doblegarà de manera que els extrems

El mètode d’assaig seguirà la norma UNE 20-703-92-12 (o equivalent).
Procediment

de la mostra descriuran un arc de 180º i es tornarà a la seva posició original seguint el
camí invers, completant d’aquesta manera un cicle. El temps invertit en un cicle serà de 2
segons i el número de cicles a realitzar serà de 100. El radi de doblat R quedarà fitxat per

S’aplicarà una càrrega sobre el cable que augmentarà fins un valor de 40 N/mm.

la geometria del dispositiu de mesura i vindrà especificat.

Durant la realització de l’assaig es comprovarà si la coberta del cable pateix

Criteri d’acceptació

deformacions, fissures o qualsevol altre dany.
Per a les fibres monomode estàndard (ITU-T G.652-D) les mesures es realitzaran a 1.310
i 1.550 nm.
Es mesurarà l’atenuació absoluta induïda en les fibres òptiques per l’esclafament per
cada una de les càrregues a les que es sotmès el cable. Aquesta mesura es realitzarà
sobre varies de les fibres òptiques en el cable sotmès a assaig.
Criteri d’acceptació
El cable serà acceptat si compleix els següents requisits:


El cable serà acceptat si durant l’assaig no s’ha trencat cap de les fibres òptiques en el
cable, ni s’ha deformat la coberta d’aquest.
G.Estancament
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar que el compost hidròfug que omple els cables no
presenta discontinuïtats que permetin el pas d’aigua a través del cable.
Norma
L’assaig seguirà la norma UNE 20-703-92-F5 (o equivalent).

L’increment d’atenuació mesurat ha de ser inferior a 0,05 dB amb respecte al valor
existent abans de l’assaig, per tot el rang de càrregues a la que és sotmès el

Procediment

cable.

Es retira una porció sencera de la coberta. Seguidament es colꞏloca un maneguet estanc



No apareixen defectes en l’estructura i coberta exterior del cable.

sobre la porció del cable exposat (uns 3 metres) de manera que aquest quedi



Les fibres òptiques mantenen la mobilitat dins del tub.

impermeable i a més a més, cobreixi la part exposada. La mostra de cable es colꞏloca

F.Doblegat en fred
Objecte

horitzontalment i es connecta al maneguet un tub transparent d’1 m d’alçada ple d’aigua.
S’afegeix a l’aigua un colorant fluorescent soluble que s’ilꞏlumina quan es excitat amb
llum untraviolada.

L’objecte d’aquest assaig és determinar la resistència del cable a suportar esforços
repetits de doblat a una temperatura especificada.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Es deixa la mostra en aquestes condiciones durant un termini de 24 hores, al cap del
qual, es comprovarà les possibles filtracions del cable ilꞏluminant l’extrem del cable amb
una font de llum untraviolada.
Criteri d’acceptació
El criteri d’acceptació serà subjectiu i dependrà de l’aparició d’aigua i de la seva quantitat
en l’extrem del cable. El cable no serà rebutjat si només apareixen unes poques gotes de
colorant en l’exterior del nucli del cable i la seva coberta, i sempre que es garanteixin
totes propietats especificades de la fibra òptica.
H.Flexió per esforç
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar la resistència de les fibres i cables òptics a
suportar sobtadament esforços de tracció en la direcció perpendicular a l’eix longitudinal.
Norma

I.Curvatura
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar la resistència del cable per a ser doblegat amb un
radi determinat i estudiar el comportament òptic de les fibres en el cable.
Norma
El mètode d’assaig compleix amb la norma UNE -20-703-92-E11 (o equivalent).
Procediment
S’enrotlla la mostra al voltant d’un mandril (com l’especificat en el corresponent apartat
del present document) formant una hèlix tancada a raó d’1 volta cada 5 segons. Es manté
una tensió suficient sobre el cable per assegurar que la mostra cobreix bé el mandril. El
número de voltes del cable sobre el mandril serà de 10. La mostra es desenrotlla seguint
el procés invers, constituint així un cicle. El número de cicles a realitzar serà de 10.
Durant l’assaig es mesura l’atenuació induïda pel procés d’enrotllat. Per a les fibres

L’assaig complirà la norma UNE 20-703-92-E9 (o equivalent).

monomode estàndard (ITU-T G.652-D) les mesures es realitzaran a 1.310 i 1.550 nm.

Procediment

Criteri d’acceptació

La mostra de cable (9,5 metres) es subjecta fermament entre dos pals verticals separats

El cable serà acceptat si es compleix que:

4,5 m, formant una fletxa de 300 mm.



No s’ha trencat cap fibra en el cable sotmès a assaig.

Es colꞏloca una pesa d’uns 1,5 kg sobre el cable de manera que hi hagi 100 mm entre la



No es té cap defecte físic en la coberta del cable.

pesa i el cable. Es deixa caure la pesa sobre el cable i sense retirar-la es procedeix a



L’increment en l’atenuació induïda en les fibres òptiques es menor que 0,1 dB.

mesurar l’atenuació. Es retira la pesa, constituint així un cicle. El número de cicles a
realitzar és de 10.
Per a les fibres monomode estàndard (ITU-T G.652-D) les mesures es realitzaran a 1.310
i 1.550 nm.
Criteri d’acceptació
El cable serà acceptat si l’increment màxim de l’atenuació total en els diferents cicles ha
estat menor que 0,1 dB en les longituds d’ona indicades.
El rebuig del cable es donarà si durant el procés d’assaig es fractura al menys una fibra o
l’estructura del cable no compleix l’especificat en l’apartat corresponent del present
document.
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J.Cicles tèrmics
Objecte
L’objecte d’aquest assaig és comprovar l’estabilitat de l’atenuació òptica de les fibres en
el rang de temperatures al que pot ser sotmès el cable durant les fases
d’emmagatzematge, transport, estesa i vida útil.
Norma
El mètode d’assaig seguirà la norma UNE 20-703-92-F1 (o equivalent) i els resultats de la
mesura del coeficient d’atenuació hauran d’estar dins dels rangs establerts per la
Recomanació G.652-D.
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Procediment



UNE 20-703-92 - "Cables òptics multifibra per telecomunicacions ".

S’obté el valor de l’atenuació en cada una de les fibres i longituds d’ona especificades en



UNE-648-83 - "Dimensions de les fibres òptiques ".

la mostra abans de ser sotmeses a assaig. Aquest valor es prendrà com a coeficient



UNE 21- 302-92 - "Vocabulari electrotècnic: comunicació per fibra òptica".

d’atenuació de referència.



IEC 794-1



IEC 50/731 (1991).

Es sotmetrà la mostra a tres cicles tèrmics durant els quals es mesurarà la variació del
coeficient d’atenuació, preferentment, de manera continua.
Una vegada finalitzat l’assaig i la mostra sigui a la temperatura ambient es procedirà a
mesurar el coeficient d’atenuació i a examinar que la mostra no pateixi desperfectes
mecànics.
Criteri d’acceptació

4.1.1.3 Caixes d’empalmament
4.1.1.3.1

Definició

És la coberta de segellat ambiental per al sistema d'organització de les fibres que
proporciona les funcions d'empalmament de fibres i integració d'elements passius en la
xarxa de planta exterior.

La mostra serà acceptada si no es produeixen increments en el coeficient d’atenuació
superiors a:

4.1.1.3.2

Característiques tècniques



0,05 dB/km en λ= 1.310 nm (per G.652-D).

La configuració de les caixes d’empalmament serà d'un número variable d'organitzadors



0,03 dB/km en λ = 1.550 nm (per G.652-D).

de fibra, contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empalmaments.

Això s’ha de complir per a tot el rang de temperatures al que sigui sotmesa la mostra.
IV Altres assajos
Es valorarà la realització d’altres assajos que, sense ser obligatoris, sí són recomanables:


Dispersió per mode de polarització.



Atenuació espectral de les fibres.



Àrea efectiva.



Diàmetre del revestiment de la fibra, error de concentricitat del camp modal, i no
circularitat de la coberta.
V Documentació aplicable als assajos

Per a l’elaboració d’aquesta especificació s’han utilitzat els següents documents:




Aquest organitzador protegeix la fibra empalmada, facilitant la seva instalꞏlació,
identificació i el manteniment posterior.
La caixa permet l'entrada de múltiples cables dins d'una única caixa, emprant-se per a
concentració i derivació de cables de connexió.
La caixa Inclou:


Segell base: Entrada i sortida de la mànega pel mateix costat o costats oposats,
amb vàries entrades de cables. El segellat de les mànegues pot ser mecànic o
termorretràctil.



Tapa o cúpula amb sistema de pressurització. S’ha d’assegurar l’estanqueïtat de
la caixa.



Sistemes de disposició de fibres.

ITU-T G.652-D (03/2003) – “Característiques de les fibres i cables òptics



Mòdul d'organització de safates.

monomode”.



Safata d'allotjament de passius òptics.

UIT-T G.650 (10/2000) – “Definició i mètodes de prova dels paràmetres pertinents



Mòdul d'organització de passius òptics (pinta).

de les fibres monomode”.



Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empalmaments per
safata) i SE (8 empalmaments per safata)

UNE 20-702-92 - "Fibres òptiques monomode per telecomunicacions".
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Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra.
32

REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC I ECONOÒMIC PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES ITS I DE SEGURETAT EN
ELS TÚNELS DEL RAMAL BLANES-LLORET DE L’AUTOPISTA C-32
Clau: PC-CNC-17099



Sistema de divisió dels tubs de fibres.

Es el distribuidor de fibres òptiques en el punt final. Sistema d’organització que



Sistema de transport de fibres.

proporciona funcions d’empalmament de fibres, empalmament a pig-tail per a distribució i



Altres materials, ancoratges i subjeccions que el fabricant subministri per a la

integració d’elements passius en la xarxa de planta interna.

correcta instalꞏlació.

4.1.1.4.2

Es defineixen dos tipus de caixes d’empalmament, segons la seva capacitat:
I Classe A:

Característiques tècniques

La configuració dels repartidros serà d'un número variable d'organitzadors de fibra,
contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empalmaments. Aquest

Caixa per a fusió de cable troncal. Capacitat de fins a 64 fusions amb 3+3 entrades de

organitzador protegeix la fibra empalmada, facilitant la seva instalꞏlació, identificació i el

cable. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir cables de diàmetre 14,3mm.

manteniment posterior. Contindrá panells frontars amb acopladors per a introduir els pigtails en un cantó i els tirantets en l’altre canto.

II Classe B:
Caixa orientada per a segregació de cables d’accés. Capacitat de fins a 64 fusions amb 4
entrades de cable. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir cables de diàmetre

se per a connectorització final del cable de fibra.
Els repartidors contenen:

14,3 mm.
A la següent taula s’indiquen les principals característiques de totes dues:
Classe

Entrada cables

Dimensions

Capacitat

mig exteriors màximes fusions màxima

Nº

Diàmetre

boques

mínim* (mm)

**(mm)

mínimes
A

6

14,3

64

B

4

14,3

64

Taula 12:

Característiques principals de les caixes d'empalmament

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de
totes les boques.
**Dimensions màximes i amb cables instalꞏlats i, per tant, amb els mecanismes de
segellat dels cables.
4.1.1.4 Repartidors òptics
4.1.1.4.1

El repartidor pot permetre l'entrada de múltiples cables dins d’un únic repartidor, emprant-

Definició

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS



Sistemes de disposició de fibres.



Mòdul d'organització de safates.



Safata d'allotjament de passius òptics.



Mòdul d'organització de passius òptics (pinta).



Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empalmaments per
safata) i SE (8 empalmaments per safata)



Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra.



Sistema de divisió dels tubs de fibres.



Sistema de transport de fibres.



Acopladors de fibra de qualsevol tipus de connector.



Altres materials, ancoratges i subjeccions que el fabricant subministri per a la
correcta instalꞏlació.

Es defineixen quatre tipus de repartidors:
I Classe A:
Repartidor mural per a la connectorització de 8 fibres òptiques amb qualsevol tipus de
connector. Destinats a la connectorització de cables d’accés de 1er o 2on nivell allotjats
dins de caixes estanques en planta externa.
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I Classe B:

4.1.1.5 La caixa Inclou:Elements d’etiquetatge per a cables i elements passius

Repartidor mural per a la connectorització de 16 fibres òptiques amb qualsevol tipus de
connector. Destinats a la connectorització de cables d’accés de 1er o 2on nivell allotjats
dins de caixes estanques en planta externa.

4.1.1.5.1

Descripció

Aquesta etiqueta té una superfície de poliester de color blanc amb un adhesiu acrílic
permanent. L'etiqueta va enganxada sobre un suport (“liner”) blanc de paper per a poder

I Classe c:

treballar amb impressores làser.

Repartidor per a rack de 19 per a la connectorització de 32 fibres òptiques. Destinats a la
connectorització de cables en planta interna.

Les aplicacions d’aquestes etiquetes són per identificar els cables de fibra òptica, caixes
d’empalmament i altres elements passius.

I Classe c:

4.1.1.5.2

Repartidor modular per a la connectorització de multiples cables troncals i d’accés amb
qualsevol tipus de connector. Destinat a la distribució de gran quantitat de fibres òptiques

Característiques del material

Superfície: Poliester blanc de 58 Microns o similar.

en planta interna.

Adhesiu: Acrílic, de 25 Microns o similar.

A la següent taula s’indiquen les principals característiques de totes dues:

Suport: 127 g/m2, de 117 Microns o similar.

Classe

Entrada cables

Dimensions

Capacitat

mig exteriors màximes fusions a pig-

Nº

Diàmetre

boques

mínim* (mm)

**(mm)

tail

4.1.1.5.3

Característiques

Excelꞏlent ancoratge del color
Es pot adaptar a una àmplia varietat de superfícies

mínimes
A

1

14,3

140x200x45

8

B

1

14,3

215x320x60

16

C

1

14,3

D

12

14,3

32
1460x900x300

384

Suport de paper per a imprimir-ho en impressores làser.
4.1.1.5.4

Propietats físiques

Adhesió: Sobre superfície de 180 graus, 305 mm/min. amb una mostra de 10 mm
d'ample.

Taula 13:

Característiques principals dels repartidors

Superfície

10 min. N/10 mm (*)

Després de 3 dies a
temperatura

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de

ambient

N/10mm

totes les boques.

Acer Inoxidable

35

38

**Dimensions màximes i amb cables instalꞏlats i, per tant, amb els mecanismes de

ABS

38

38

segellat dels cables.

Polipropilè

35

38

(*) Força després de 10 minuts d'adhesió en ambient sec.
Despreniment del suport:

180 graus se separa el suport de l'etiqueta amb una velocitat

de 365 mm/min, mostres de 25 mm d'ample.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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4.1.1.5.5

El present procediment constructiu descriu les operacions necessàries per a la instalꞏlació

Rendiment ambiental

A continuació es presenta el resultat ambiental, després d'una hora, de mostres 10 mm
d'ample corbades 180 graus enganxades a una velocitat de 305 mm/min.

del cable de fibra òptica en conductes de canalitzacions soterrades.
La següent relació, no exhaustiva, agrupa les operacions necessàries per a la correcta
realització del present procediment:

Sobre Pannells d’alumini

Adhesiu (N/10mm)/Comentaris

4 hores en benzina, temperatura d’habitació

2.8/ Penetració en voreres: 6mm



Recepció, transport i provisió de tots els materials.

4 hores en oli de Motor a 121 graus C.

3.3/ Penetració en voreres. 2mm



Treballs de neteja i mandrilatge de conductes quan hi correspongui segons D.O.

3 dies a 149 graus C.

Algunes mostres presenten encongiment i



Instalꞏlació prèvia del fil guia quan hi correspongui segons D.O.

engrogueixen



Estesa del cable juntament amb la corresponent guia per a possibles esteses

Sobre tambors d’alumini pintat

posteriors.

Adhesió (N/10mm)/Comentaris

4 hores en Alcohol isopropílic temperatura 1.9 / Penetració en voreres: 2mm
d’habitació



Segellat dels conductes en els pericons una vegada instalꞏlats els cables.

4.1.2.1.2

Maquinària especial

Ídem en Acetona

1.9/ Penetració en voreres:4mm

Ídem en Mineral Spirits

1.5/ Penetració en voreres:4mm

Depenent del tipus d'instalꞏlació a executar en cada cas, serà necessària la següent

Tres dies en aigua, temperatura d’habitació

1.2. Penetració en voreres: 2mm

maquinària especial:

Tres dies en aigua salada, temperatura 1.2/ Penetració en voreres: 2mm

 En tots els casos:

d’habitació

4.1.1.5.6

Nuc giratori

o

Pistola d'inflament amb control de pressió (vàlvula de seguretat amb
indicador acústic, i capacitat d'inflament per a una pressió de 3.0 - 0,2

Processament

bars)

Aquesta etiqueta és compatible amb impressora Làser.
Fer servir l'etiqueta en ambients amb 21ºC i 50% d'humitat relativa.

o

Han d'emmagatzemar-se 500 fulls d'etiqueta com a màxim en cada caixa

o

Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica.

o

Cabrestant autònom

 Maquinària especifica per a “blowing”:

Separar les voreres dels fulls abans de ficar-los en la impressora.

o

Utilitzar el color corresponent a cada aplicació.
Execució i validació

Ampolla d'aire a pressió o compressor

 Maquinària per a estesa amb cabrestant:

Els fulls d'etiqueta han d'estar en bosses fins al moment de la impressió

4.1.2

o

Compressors de pressió mínima de 8 bar, màxima de 12 bar i cabal mínim
de 10 m3/seg.

Aquesta llista de maquinària no descarta qualsevol altra que pugui ser necessària per a la
correcta execució de l’unitat d'obra.

4.1.2.1 Estesa del cable de fibra òptica sobre infraestructura soterrada
4.1.2.1.3
4.1.2.1.1

Concepte

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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I Recepció de materials
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S’ha de revisar l'estat del cable abans de la seva recepció, amb la finalitat de detectar

En el cas en què es consideri necessari, pel mal estat de la zona, per existir qualsevol

possibles danys existents en el mateix abans de procedir a la seva estesa. Qualsevol

element deteriorat, o perquè les operacions a realitzar puguin comportar algun possible

cable defectuós o en mal estat haurà de ser rebutjat, i en cap cas podrà ser instalꞏlat.

risc de deteriorament d'elements existents, s'aconsella realitzar un reportatge fotogràfic i,

L’INVICAT es reserva el dret de rebutjar qualsevol cable que consideri en un estat no

si es considera oportú, comunicar i mostrar a la D.O., prèviament a la inici dels treballs,

correcte, incloent els casos en els que el cable ja sigui instalꞏlat.

desperfectes existents.

La responsabilitat, una vegada formalitzada la recepció, de que la fibra compleixi amb les

Si durant el procés d'instalꞏlació es produeix qualsevol desperfecte en la zona, provocat

prescripcions tècniques és del instalꞏlador i, per tant, correspon a aquest realitzar les

directa o indirectament per la instalꞏlació, aquest haurà de ser comunicat de forma

mesures i assajos que consideri necessari per assegurar aquest fet, d’acord amb la guia

immediata a la D.O. En tot cas, la reparació dels danys causats anirà a càrrec de la

especificada en l’apartat corresponent del present plec.

instalꞏlador, el qual haurà de donar resposta immediata a les reclamacions plantejades.

II Transport
S’han de prendre totes les mesures de seguretat necessàries per a protegir el cable, de
manera que durant el procés de transport no rebi cops ni fregades que puguin danyar-lo.
En general, el transport, càrrega i descàrrega de les bobines de cable s’haurà de realitzar
amb camió - grua dotat dels aparells necessaris.
Sempre que s'hagi de traslladar la bobina rodant, s’atansaran les espires i s'amarraran
els extrems del cable de manera que quedin segurs.
L'estat del cable haurà de revisar-se després del procés de transport. Qualsevol cable
defectuós o en mal estat haurà de ser rebutjat, i en cap cas podrà ser instalꞏlat.

La comprovació de la longitud de cable necessària per a l'estesa ha de ser realitzada en
una etapa prèvia a la inici del cablejat, ja que no està contemplada la realització de cap
empalmament no previst en el disseny, sense l'autorització expressa de l’INVICAT o si és
el cas, de la D.O.
En aquest sentit, la longitud estimada de cable preveurà deixar “coques” en tots els
pericons de canvi de direcció i/o de possibles punts de presència de caixa
d’empalmament en el futur, d’acord amb el que indiqui el projecte corresponent.
IV Instalꞏlació
A.Estesa de cable: conceptes generals

L’INVICAT es reserva el dret de rebutjar qualsevol cable que consideri en un estat no

Les propietats dels diferents tipus de cable a utilitzar en les instalꞏlacions poden veure's

correcte, incloent els casos en els que el cable ja sigui instalꞏlat.

afectades si es sotmeten a esforços de tensió constants o majors dels permesos, o si es

III Replanteig




sotmeten a un radi de curvatura massa petit.

Inspecció visual: Abans d'iniciar cap operació, serà necessària, la comprovació de

S’haurà de tenir molta precaució en l'estesa de cables de fibra òptica donat que l'aigua,

l'estat de la zona sobre la qual s'executaran els treballs, així com l’acabament dels

en qualsevol dels seus estats, ataca la fibra en un procés anomenat hidrogenació. La

treballs previs d'obra civil.

hidrogenació pot provocar l'aparició de microfissures en la fibra i, en conseqüència, el seu

Operacions d’adequació: També com a operacions prèvies, s'hauran de treure

mal funcionament.

l’aigua dels pericons, comprovar la no existència de gasos dins d'aquestes, que el

Els requeriments d'instalꞏlació específics dels diferents tipus de cable estan encaminats a

fil guia està perfectament instalꞏlat en el conducte i que aquest es troba en

evitar l'alteració de les seves característiques per esforços radials motivats per l'efecte

perfecte estat de neteja.

pinça dels dispositius de tracció, o bé per sobrepassar les tensions de tracció longitudinal

En cas contrari s'haurà de procedir a l'adequació del conducte i/o fil guia, segons les

admissibles.

especificacions contingudes en aquest plec.

Durant l'operació d'estesa, el cable no haurà de sotmetre's en cap moment a un radi de
curvatura inferior al seu radi de curvatura dinàmic. Quan els cables queden fixats en els

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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pericons després de l'estesa (sense esforços de tracció), no hauran de sotmetre's a un



Es desproveirà de la coberta i dels elements de farcit en la punta exterior de la

radi inferior al radi de curvatura estàtic.

bobina, deixant només l'element de reforç i els filats d'aramida/vidre en una

La instalꞏlació del cable de qualsevol tipus realitzarà per mitjà de sistemes de tracció

llargària de 60 cm.

manual distribuïda, floating o blowing, segons defineixi el projecte constructiu.
Durant el procés de tracció, es disposarà en ambdós extrems mesuradors de la tensió a
què s'està sotmetent al cable, amb un sistema d’aturada automàtica quan es sobrepassin
els límits de tracció màxima permesa de cada un dels cables.



sobre si mateix fins a arribar a la coberta.


banda superior.
Durant l'operació d’estesa, així com en la instalꞏlació definitiva del cable, aquest no ha de
ser sotmès en cap moment a curvatures excessives.
Els operaris situats en els punts d’estesa i lubricació, així com l'operari responsable de la
bobina hauran d'interconnectar-se permanentment amb radiotelèfons.
Les persones que intervinguin en l'operació d’estesa, especialment les situades junt amb
la bobina, hauran d'observar atentament el cable segons surti d'ella, a fi de denunciar
qualsevol deteriorament aparent d’aquest, la qual cosa serà comunicat instantàniament al
responsable de l'estesa, per a decidir si s'ha de continuar o no amb el procés.
La tracció del cable haurà de realitzar-se en el sentit de la seva generatriu. En cap cas es
doblegarà el cable per obtenir millor suport durant la seva estesa
Per a poder realitzar les operacions de tir, el cable haurà d'unir-se al fil guia instalꞏlat en el
conducte per mitjà de nuc giratori, per a no generar torsions indesitjables en el cable.

Es subjectaran aquestes voltes amb dos lligams, separades 2 cm, amb fil d'acer
d'1 mm.



La bobina es colꞏlocarà junt amb la cambra o pericó triat, suspesa sobre gats o grua , de
manera que pugui girar lliurement, i de manera que el cable surti de la bobina per la seva

Es formarà un trau a 12 cm de la coberta doblegant-ho i donant diverses voltes

Es voltarà, si n’hi ha, la malla d'aramida/vidre sobre la coberta, subjectant-la amb
dos lligams separats 4 cm, amb fil d'acer de 1mm.



S'encintarà tot el conjunt amb cinta aïllant, fins a 10 cm de coberta, deixant lliure
només el trau.

Aquest preparat podrà unir-se per mitjà de nuc giratori al fil guia instalꞏlat en el conducte.
S'utilitzaran guies per a cable en ambdós extrems del conducte, de manera que el seu
desplaçament per les parets sigui controlat.
Així mateix, hauran d'utilitzar-se tots els mitjans auxiliars precisos per a la correcta
execució de l’unitat.
Sempre que es consideri oportú, segons D.O., s'utilitzaran lubrificants per a disminuir el
fregament del cable durant l'estesa.
Les reserves de cable quedaran subjectes a les parets dels pericons, per mitjà de
“suports de subjecció de cables en pericons”, almenys 30 cm per damunt de la base del
drenatge.
Les reserves de cables hauran de gestionar-se de forma ordenada en l’interior del pericó,
amb l'ajuda dels suports de subjecció de cables. Per a reserves de cables a pericons, es

Generalment els cables es reben de fàbrica proveïts d'armilla de tir i en aquest cas no cal

deixaran 50 metres de cable en valona, pel cas de reserva de cables a pericons on hi ha

efectuar cap preparació.

caixes d’empalmament haurà de quedar, un cop estiguin les fibres fusionades a la caixa,

Però, si la bobina aplica en més d’un tram i es fa necessari tallar el cable, es realitzarà

20 metres de cable en valona de reserva al pericó per a cada punta de cable.

una preparació prèvia de l’extrem del cable del que es va fer l’estesa, segons el següent

El recorregut del cable a través dels pericons també haurà de transcórrer de manera

procediment:

ordenada grapat a les parets dels pericons.

Els cables de F.O. estaran proveïts d'un element de reforç central (nucli) i, en alguns

Sempre que sigui adient i així l’indiqui el projecte constructiu, o en el seu defecte la D.O.

casos, d’una armadura de filats d'aramida o fils de vidre, que assumiran la tensió

es protegirà el cable amb un tub flexible de doble capa al llarg del seu recorregut per

generada en el procés, i que es prepararà de la forma següent:

l’interior dels pericons.
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Pericons i conductes existents:
La secció tipus de les conduccions soterrades, excepte casos especials, estarà formades

L'operació d’estesa no donarà començament fins que estigui assegurada la comunicació
entre els operaris situats en els diferents pericons.

per conductes corrugats flexibles de 125 ó 40 mm de diàmetre, de material polietilé d'alta

Realitzats els preparatius (desguàs de cambres, detecció de gasos, bobina en posició de

densitat i dotats de fil guia, que és on hauran d'ubicar-se els cables a estendre.

tir, element de reforç preparat, comprovació de la instalꞏlació del fil guia en el conducte,

S'instalꞏlarà el nombre de cables per conducte que s’indiqui al projecte d’execució.

etc.), l'operari situat junt amb la bobina donarà començament a l'operació d’estesa
“manual distribuida” , de manera que, la tensió total de l'estesa és distribuïda

Si el propietari de la infraestructura no defineix un criteri, la distribució genèrica de cables

independentment per seccions de canalització entre pericons de registre. En cada pericó

en la canalització es realitzarà de la manera següent,:

l'operari només haurà de guanyar la tensió generada pel pes del cable i el fregament



En la part inferior, s'instalꞏlaran els cables de fibra òptica.

d'aquest i el conducte corresponent a la secció de canalització compresa entre el pericó



En la part superior quedaran els conductes lliures o de reserva.

anterior i el seu.

Obturació de conductes:
Durant la fase de construcció de l'obra civil, els conductes s'hauran obturat amb taps.
Aquest elements consten d'un cos cilíndric de goma d'un diàmetre lleugerament inferior al

L'operari del primer pericó intermedi (pericó 2) estirarà el fil guia del conducte d'entrada
del cable fins que arribi el cable, moment en què ho comunicarà al pericó on es va iniciar
l'estesa (pericó 1) perquè parin la bobina .

del tub, dos discos metàlꞏlics i un espàrrec amb femella. En els conductes no ocupats

Abans de continuar l'estesa cap al següent tram, l'operari del pericó 2 realitzarà un llaç al

(conductes vacants) es deixaran instalꞏlats els taps.

cable (coca temporal), sempre respectant els radis de curvatura dinàmics fixats pel

Els conductes ocupats, després del procés d'instalꞏlació dels cables, s'obturaran per mitjà
d’obturadors mecànics/inflables.
Es protegiran tots els cables en punta utilitzant caputxons.
B.Estesa manual

fabricant.
Una vegada parada la bobina, l'operari deslligarà el fil guia utilitzat en aquesta secció i
lligarà el nuc giratori al fil situat en el conducte de sortida del cable cap al pericó 3,
comunicant al pericó 1 que continua l'estesa.
En el cas en què el pericó correspongui a un canvi de direcció l'operari deslligarà el fil

Per a l'estesa manual, serà imprescindible que un encarregat controli l'avanç i aturada de

guia utilitzat en aquesta secció i creant prèviament un llaç(coca temporal), amb un radi

la bobina de cable, segons li informin des de tots els pericons, a l’hora que un altre

tan ampli com li permeti el lloc on estigui ubicat el pericó, lligarà igualment al nuc giratori

supervisarà la ruta per la qual avança el cable.

el fil situat en el conducte de sortida del cable cap al pericó 3, tal com s'ha explicat

En general, hi haurà un operari exercint el tir en el conducte d'entrada, i un altre

anteriorment.

embocant el cable en el conducte de sortida per a evitar que el cable pateixi

Reprès el treball, l'operari del següent pericó (pericó 3) realitzarà les mateixes operacions

deformacions axials.

que realitzava l'operari del pericó anterior (pericó 2). Mentrestant, aquest estirarà el cable

Els operaris que intervinguin en l'embocadura del cable en els conductes de sortida i en

paralꞏlelament a l'eix del mateix, sense retòrce’l, i deixant prou longitud de formació de

l'operació de tir, controlaran la llargària de cable emmagatzemat a l'exterior del pericó ,

llaç perquè l'operació es realitzi com s'ha indicat.

per a disminuir, si fos necessari, la pressió d’estesa en la cambra adjacent i regular així la

El procés es repetirà fins a arribar a l'últim pericó, en el que l'operari emmagatzemarà la

velocitat, de manera que es garanteixi que no es tanca el llaç, i que es manté àmpliament

llargària de cable necessària per a poder realitzar l'empalmament.

el radi mínim de curvatura dinàmic i la independència de tensions entre seccions.
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Si un operari intermedi no pogués seguir tal ritme, el cable aniria perdent la coca temporal
emmagatzemada o, en el cas d'un pericó de canvi de direcció, aniria reduint-se el radi de
curvatura del llaç. Abans que això es doni, s'avisaria immediatament parant el procés en
el pericó següent fins que l'operari recuperi el suficient cable per a prosseguir
normalment.
Acabada l'estesa s'ha de procedir a la instalꞏlació del cable en el seu recorregut pels
pericons, començant pel penúltim i acabant pel segon, de manera que si resta o falta
cable, fos arreplegat

pel pericó anterior. Aquest procés haurà de realitzar-se amb

especial atenció, ja que s'haurà de colꞏlocar el sobrant de cable dins del pericó mantenintse sempre per damunt del radi mínim estàtic establert.
Finalment es tallarà la bobina deixant emmagatzemats, i degudament “pentinats” en
l'estructura disposada a aquest efecte, 3 metres per el cas de pericons “classe B” o 6
metres per el cas de pericons classe C” (els mateixos que els disposats en pericons
d'empalmament).
En el cas en què l'estesa, per la seva gran llargària o un altre motiu, es realitzi dividint
l'estesa en dos subtrams, és a dir que el punt d'entrada fos un pericó intermedi, l'estesa
del primer tram es realitzaria de la forma descrita anteriorment. El cable restant de la

Figura 1.

Esquemàtic d'estesa amb cabrestant automàtic

El cabrestant automàtic, que se situarà en el pericó de sortida, és el que s'utilitzarà per a
estirar el cable a estendre.
El cabrestant autònom es necessitarà per a portar el cable de tir del cabrestant automàtic
des del pericó de sortida, fins al pericó d'entrada, que és on estarà ubicat el primer.

bobina es disposarà, formant “vuits” sobre el terra , i s’estendrà també de la forma

Per a l'estesa de cable serà necessari l'ús de corrioles, per a que el cable no sigui sotmès

descrita anteriorment, tenint cura que el cable emmagatzemat es recupera correctament,

a curvatures per sota del radi mínim.

sense crear “coques”, i sempre mantenint el radi mínim establert. Si això no fos així,

S'ubicaran recipients per a lubricant en el punt de sortida, i en punts intermedis de

s'avisaria, de manera que s’aturés immediatament la tracció, per a permetre,

lubricació si fossin necessaris.

manualment, solucionar el problema.
C.Estesa mitjançant cabrestant automàtic

Per a la lubricació del conducte, es realitzarà un orifici sobre el conducte, igual al
diàmetre del tub del recipient per a lubricant. Abans de connectar el recipient al conducte

Per a l'estesa seran necessaris dos cabrestants, un automàtic amb control de tensió i un

pel tub de plàstic se li prepararà un límit amb diverses voltes de cinta aïllant en l'extrem

autònom, tal i com mostra la següent figura.

del tub perquè no penetri dins del conducte, i se subjectarà a ell també per mitjà de cinta
aïllant.
Previ a l’estesa del cable, és necessari fer el pas del cable de tir del cabrestant automàtic
seguint el següent procediment:


Es colꞏlocarà l’”eslinga” lubricant entre el cable de tir i el fil guia, unit a aquest últim
per mitjà del nuc giratori.
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A continuació s'abocaran en el conducte 4 litres de lubricant davant de la primera



del conducte del punt de sortida, l'estesa haurà acabat.

esponja i 1 litre entre esponges.




Iniciat el procés de tir del cabrestant autònom, es procurarà que la velocitat s'ajusti



reprogramarà al 100 % de la tracció màxima marcada i es continuarà l'estesa a 20

fil guia.

m/min.

Quan falten aproximadament 50 m per a que l'extrem del cable arribi a les zones



intermedi, procedint a recuperar el cable a mà i una vegada realitzat això, es

2 litres de lubricant que arrossegaran les esponges de l'eslinga lubricant.

continuaria l'estesa normalment.


Una vegada passat el cable de tir del cabrestant, es deixarà anar el fil guia,
deixant instalꞏlada l'eslinga lubricant i el nuc giratori.
S'unirà la mànega de tir del cable a estendre a l'eslinga lubricant a través del nuc
giratori segons els procediments anteriorment descrits, i es colꞏlocaran corrons per

Una vegada finalitzada l'estesa, es restituirà el conducte amb la part retirada
anteriorment, subjectant-lo en els extrems amb dos trossos de conducte de 10 cm

El cabrestant haurà d'estar situat prou allunyat del pericó de sortida com per a
d'arreplegat del cable de tir.



D'arribar a aquest límit, es pararia el cabrestant, i s'obriria el conducte en un punt

de lubricació intermèdies l'operari situat en aquesta zona abocarà en el conducte

de longitud, oberts per una generatriu i superposats a manera de grapa, encintant

permetre la sortida de la llargària necessària sense que el cable arribi al tambor


Si es para el cabrestant per haver arribat als valors màxims programats, es

a la de bobinat del cabrestant automàtic, per a que no hi hagi estrebades sobre el

L’estesa del cable seguirà el següent procediment:


Quan, a més de la mànega de tir, sobresurtin 10 metres necessaris de cable fora

finalment el conjunt amb cinta Scotch-fil o semblant, recoberta de cinta aïllant.


En el cas en què l'estesa, per la seva gran longitud o un altre motiu, es realitzi
dividint l'estesa en dos subtrams, és a dir que el punt d'entrada fos un pericó
intermedi, l'estesa del primer tram es realitzaria de la forma descrita anteriorment,
seguint l'estesa del segon tram tal com es comenta a continuació:
o

a que el cable no fregui el sòl.



Es deixara anar el cable restant de la bobina, formant “vuits” sobre el terra
, i s’estendrà també de la forma descrita anteriorment, tenint cura que el

Prèviament a la inici del tir, s'hauran d'abocar 3 litres de lubricant davant de

cable emmagatzemat es recupera correctament, sense crear “coques”, i

l'eslinga, podent-se llavors introduir l'extrem del cable en el conducte.

sempre mantenint el radi mínim establert. Si això no fos així, s'avisaria, de

S'adaptarà l'element de lubricació per a entrada del cable, a l'extrem del conducte,

manera que s'aturarà immediatament la tracció, per a permetre,

abocant prou lubricant com per a cobrir per complet el cable. A mesura que

manualment, solucionar el problema.

avança aquest, un operari regularà la quantitat de lubricant.


Amb el cabrestant automàtic s'haurà de controlar en cada moment la tensió i
velocitat d’estesa. Es posarà en marxa programant-ho a una tensió inicial del 80
% de la tracció màxima marcada en el present document. Si aquestes tensions es
sobrepassaren es pararà automàticament.



Els primers 20 o 30 m es realitzarà l'estesa a una velocitat baixa i progressiva, fins
a aconseguir una velocitat de 20 m/min, velocitat que no haurà de superar-se en
cap moment.



Simultàniament s'abocarà lubricant, uns 50m. abans que arribi el cable a les
zones intermèdies de lubricació, perquè les esponges arrosseguin part d'ell.
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Quan en el punt d’estesa només quedin 20 m de cable, es reduirà la
velocitat d’estesa, es desmuntarà l'element de lubricació i es continuarà
lubricant directament amb el tub del recipient, facilitant l'entrada dels últims
metres de cable, tenint cura de no sobrepassar el radi de curvatura
dinàmic mínim, i deixant sempre la longitud de la coca (funció del radi de
curvatura estàtic) corresponent emmagatzemada en els pericons.

D.Estesa mitjançant tècniques de “blowing”
El mètode d'estesa de cable denominat "blowing" es descriu com un estesa pneumàtic
utilitzada per a instalꞏlacions canalitzades de cables de telecomunicació, que consisteix a

40

REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC I ECONOÒMIC PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES ITS I DE SEGURETAT EN
ELS TÚNELS DEL RAMAL BLANES-LLORET DE L’AUTOPISTA C-32
Clau: PC-CNC-17099

inserir els cables directament a pressió (insuflació), podent-se instalꞏlar el cable en una

no, ha de fer-se considerant totes les possibles curvatures de la canalització i

sola operació.

intentant quan sigui possible que la màquina bufi seccions en costa baix per a
facilitar l'estesa. Es pot dir que es pot instalꞏlar una bobina en 2, 3 o 4 fases

Per a aquest tipus d'estesa és necessària l’utilització d'una eruga de cable per a

depenent de la longitud de la mateixa, i dels factors descrits anteriorment. Cal

augmentar l'empenta (utilitzada per a recolzar la força d'empenta durant la insuflació de

tenir en compte que en els pericons intermèdies que no s'empren per al bufat s'ha

cables de fibra òptica de 10-27mm de diàmetre), així com un compressor, sent necessari

de donar continuïtat al conducte emprat per al bufat, tenint especial atenció amb

que els conductes o tubs per a cables no presentin cap deformació.

les curvatures del subconducte i l'estanqueïtat de les unions per a evitar perdudes
de pressió.


Per a l'estesa ja del cable, es pot emprar un èmbol convencional o un èmbol
mesurador amb sonda.



El sistema treballa en un camp de velocitat comprés entre 8 - 80 m/min, a fi de
colꞏlocar els cables sensibles a la tracció amb la major atenció possible en els
conductes.

Figura 2.

Estesa per mitjà de Blowing



El sistema d'insuflació disposa d'un aparell de mesura que indica constantment la
velocitat així com la longitud de cable colꞏlocat i que desconnecta automàticament
el procés d'insuflació en aconseguir els valors límits. A més, a través d'una unitat

Els procediments a seguir en aquest tipus d'estesa es descriuen a continuació:


Els cables han de ser calibrats abans de ser insuflats, a fi que els conductes
deformats no aturin el procés d'insuflació.





Durant el procés d'insuflació, el cable de fibra òptica passarà per l'eruga de cable
amb la peça d'entroncament d'aire comprimit integrada, que estarà equipada amb

conducte de material sintètic. La sonda incorporada emet impulsos d'alta

discos de junta especials.


En el cas que l'aire comprimit subministrat pel compressor no fos prou per a

mesurador s’aturi a causa de les deformacions del conducte, els impulsos emesos

impulsar l'èmbol, es connectaria l'eruga de cable pneumàtic per a recolzar

es converteixen en un senyal òptic i acústic permanent a l'apropar-se l'aparell de

l'empenta.

localització a la sonda. El senyal aconsegueix el màxim quan l'aparell de



Es dotarà a l'èmbol d'un dispositiu de retenció, a fi que en cas de quedar parat el

localització es troba directament damunt de la sonda. Cal tenir en compte que si

cable, des de l'altre costat del tub es pugui empentar una guia d'inserció plàstica

es donen forts sorolls ambientals, s’han d’adaptar uns auriculars.

amb aparell de retenció, o disparar l'aparell de retenció per mitjà d'un cable

El bufat es realitza per mitjà d'un sistema d'insuflació que s'utilitza per a colꞏlocar

auxiliar i adaptar-lo a l'èmbol.

els cables de fibra òptica en els tubs de protecció per a cables.


el valor prefixat.

Per a assajar el traçat dels conductes es passa un èmbol mesurador a pressió pel
freqüència localitzables fins una profunditat de 4 metres. En el cas que l'èmbol



de regulació s'ajusta l'entrada d'aire comprimit i amb això la velocitat de l'èmbol en

El cable pot instalꞏlar-se bufant en cascada o recuperant el cable en determinats



Durant la realització dels treballs s'han de tenir en compte les següents condicions
o

La maquinària només pot ser utilitzada en el moment en què es trobi en les

punts i tornant a bufar en aquest punt. Això també es fa per a instalꞏlar el cable en

condicions tècniques degudes i sigui manipulada per personal qualificat,

l'altra direcció, quan la bobina inicial s'ha colꞏlocat en el mig de la semi-secció a

plenament conscient dels riscos que poden derivar-se de l'operativitat de

estendre. L'elecció de la colꞏlocació de la bobina i el sistema d'estesa cascada o

les màquines.
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o

o

S'ha de procedir a rectificar immediatament qualsevol desordre funcional,

per a evitar danyar-lo. A més a més allà on el cable quedi proper a una aresta, es

en especial tot el que pugui afectar a la seguretat de l'equip.

protegirà amb tub corrugat o algun element semblant.

La maquinària ha d'operar dins dels límits d'utilització adequats i amb la
deguda observació de les instruccions del manual operatiu i altres
directrius d'inspecció i manteniment.

4.1.2.2 Estesa per túnels
A continuació s'enumeren algunes de les precaucions que cal considerar al realitzar les
esteses de cable per façana/túnels:


L'estesa s'haurà de mantenir a una alçada constant, sense canvis de nivell, sent
l'alçada mínima de 2,5m sobre el sòl, anant el cable en tot moment paralꞏlel al sòl
o perpendicular.



Com a màxim en una mateix grapat, es podran instalꞏlar 3 cables de f.o.



Pel cas de façanes, a fi de minimitzar la impacte estètic, s'utilitzaràn elements
arquitectònics com a motllures, canaletes, etc. És important que el cable de fibra
sigui de difícil accessibilitat.



Figura 3.

El procediment per a la instalꞏlació del cable en façana/túnel seguirà els passos següents:


L'estesa es realitzarà de manera que s’utilitzin la menor quantitat de materials,
amb el menor nombre d'angles i intentant salvar tots els obstacles possibles. Com

banyada amb pols de guix blau. Les pujades i baixades del cable per als passos
aeris o subterranis es realitzaran per mitjà de plomada i marcat amb marcador.


façana/túnel. Per a recorreguts horitzontals es deixarà una distància de 40 cm

discorrin en paralꞏlel al traçat projectat (canonades, cables, etc.). Si s’ha de salvar

entre tacs, per a recorreguts verticals 50 cm i pel cas de les corbes dependrà del

un obstacle, i aquest no es pot salvar passant entre l’obstacle i la paret, es

radi mínim de curvatura del cable, però serà una distància suficient entre tacs per

passarà per sobre del obstacle, realitzant corbes suaus al cable i mirant de

a no forçar gestos al cable. Un cop realitzat el taquejat, procediran a la introducció

protegir el cable de fibra òptica mitjançant tub corrugat o algun element semblant i

en els mateixos dels tacs de fixació, i si és el cas, de la inserció de les

intentant deixar una distància de seguretat de 5 cm amb aquells obstacles que

abraçadores de plàstic que serveixen per a la fixació del cable. Pel cas de túnels

puguin ser susceptibles de ser manipulats (per exemple canonades).
Els traçats verticals, se separaran almenys 30 cm de les arestes entre
edificis/túnels.


S’ha de tenir especial atenció amb el radi de curvatura del cable i les arestes
pròpies de la façana/túnel, de manera que no es realitzaran curvatures menors a

Realitzada la tasca de marcat del recorregut del cable, un equip d'operaris
realitzarà la tasca del taquejat, que consisteix en la realització dels taladres en la

a norma general es deixaran 20 cm de distància amb aquells elements que



Es començarà amb la marca en façana/túnel del recorregut a seguir. Aquesta
marca es realitzarà per mitjà d'un marcador, que no és més que una corda fina

El recorregut del cable es realitzarà sempre que sigui possible de manera que
estigui el menys exposat al deteriorament per les inclemències atmosfèriques.



Criteris de curvatura per a estesa en façana (R = radi de curvatura del cable)

es faran servir tacs químics i brides metàlꞏliques isofòniques.


A continuació, es colꞏlocarà la bobina de cable en posició i es comença a la
instalꞏlació del cable. Una vegada estès el cable en façana/túnel es procedeix a la
seva fixació definitiva, ajustant els sistemes de fixació simultàniament a la perfecta
alineació del cable sobre la façana/túnel, per a evitar una instalꞏlació amb panxes.

les indicades en les especificacions tècniques del cable a instalꞏlar, havent de
disposar per a la instalꞏlació del cable d'una plantilla de radi de curvatura mínim,
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En cas d'haver produït algun desperfecte sobre la façana/túnel durant la

4.1.2.3.2

instalꞏlació, s'hauran de realitzar la reposició i pintat necessaris.

La instalꞏlació de les caixes d’empalmament serà en paret de pericó seguint les

4.1.2.3 Instalꞏlació caixa empalmament i fusions

Instalꞏlació de la caixa d’empalmament

instruccions del fabricant.
En cas d’haver d’instalꞏlar la caixa en una ubicació diferent, aquesta haurà de ser

4.1.2.3.1

Accions prèvies

Els requisits previs per a la instalꞏlació de les caixes d’empalmament són:



cada fabricant, serà necessari la realització d'una inspecció visual, així com la definició

en bones condicions, tal i com s’especifiqui en el Projecte Constructiu.

dels punts en què se situaran els ancoratges de la caixa.

Les normes i procediments aplicables són:
Normes d’instalꞏlació del fabricant de la caixa empalmament.

Recepció:

Hauran de revisar-se les caixes d’empalmament abans de la seva recepció, amb la
finalitat de detectar possibles danys existents en les mateixes.




Execució dels ancoratges i subjeccions:

Per mitjà d'una plantilla realitzada a aquest efecte, es replantejaran els ancoratges en la
paret.
Les caixes d’empalmament disposaran d'un número variable d'ancoratges que depenent
de la grandària de la caixa i, que en funció de l'estat de la paret on es realitzi la

Transport:

instalꞏlació, seran ancoratges mecànics o ancoratges químics, sempre validat per la D.O.

Hauran de prendre's totes les mesures de seguretat necessàries per a protegir les

Els ancoratges sempre quedaran a una distància mínima de 10 cm dels contorns de la

caixes d’empalmament, de manera que durant el procés de transport no rebin

paret.

cops que puguin danyar-les.


En tot cas, i prèviament a la instalꞏlació de les caixes específiques segons les normes de

L'emplaçament en camp de la caixa d’empalmament ha d'estar totalment definit i

o


validada per la Direcció d’Obra.

Replantejament

Situar la caixa d’empalmament en un lloc estable per a facilitar el seu maneig, obrir i
retirar la tapa que podrà anar subjecta per mitjà de cargols o abraçadora mecànica. Si la

Serà necessari abans d'iniciar cap operació, la comprovació de l'estat de la zona sobre la

tapa disposa de junta tòrica, parar atenció que tant aquesta com la superfície de contacte

qual s'executaran els treballs, així com l’acabament del treballs previs d’obra civil.

entre la junta, la tapa i la base ni es taquen ni s'espatllen. Si fos necessari, netejar-les

En el cas en què es consideri necessari, pel mal estat de la zona, per existir qualsevol
element deteriorat, es recomana realitzar un reportatge fotogràfic i comunicar i mostrar a

amb un drap humit. Gràficament, l’esquemàtic de situació de les coques i caixa
d’empalmament en un pericó s’adjunta en un plànol de detall al final del document.

l’INVICAT o a la D.O., els desperfectes existents, prèviament a la inici dels treballs.
Si durant el procés d'instalꞏlació es produeix qualsevol desperfecte en la zona, provocat
directament o indirectament per la instalꞏlació, aquest haurà de ser comunicat de forma
immediata a la D.O. En tot cas, la reparació dels danys causats anirà a càrrec del
instalꞏlador, el qual haurà d'efectuar-la de manera immediata.
La comprovació de la longitud de cable necessària per a la realització dels
empalmaments ha de ser realitzada en una etapa prèvia a la inici dels treballs.
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no patiran empalmament en el punt de segregació. Per a realitzar la segregació, es
procedirà en primer lloc al sagnat del cable principal de la forma següent:


Fer dos marques separades 80 cm en la zona central del cable a sagnar.



Fer talls circulars en les marques anteriors.



Eliminar la coberta exterior fent ús de la ferramenta de sagnat.



Tallar la protecció, el fil d'esgarrat i la coberta metàlꞏlica, si n’hi ha, en la part
central.



Realitzar les mateixes operacions amb la coberta interior.



Amb els tubs ja al descobert, localitzar el punt de canvi del sentit de pas i mesurar
des d'aquí 60 cm per a cada costat, marcant ambdós punts.



Eliminar les dos cobertes fins a les marques realitzades, tenint atenció de deixar la
coberta interior 6 cm més llarga.



Formar llengüetes en cada extrem del tall, de 6 x 1 cm amb la pantalla metàlꞏlica,
si n’hi ha.

Figura 4.

Croquis instalꞏlació caixes empalmament



Tallar les fibres d'aramida o coberta existent a 25 cm dels extrems i formar trenes
encintant l'extrem.

4.1.2.3.3

Preparació de mànegues (puntes)



Eliminar elements resistents, lligadures i proteccions a la vora de coberta.



Obturar la zona entre cobertes per mitjà de cinta autovulcanitzable, donant dos

Es tallaran els extrems dels cables a empalmar a la longitud adequada en funció de la

voltes sobre la coberta interior i altres dos sobre l'exterior (sense tallar la cinta),

situació de la caixa d’empalmament, reservant almenys 3 m en cada extrem dels cables.

protegint el conjunt amb una cinta adhesiva.

Posteriorment, es pelarà la coberta de la mànega en una longitud de 3 m i, si n’hi ha, es



Subjectar el cable en la caixa d'empalmament.

realitzarà una trena amb les fibres d'aramida que, posteriorment, es subjectaran en la



Tallar les fibres a segregar del costat del sagnat oposat a capçalera i eliminar les
restes del tub.

caixa d'empalmament en el lloc reservat per a aquest efecte.
Els tubs folgats es pelaran a una longitud d'1,5 m de manera que queda 1,5 m de fibres
nues que s'emmagatzemaran en les safates d'empalmament.
En els cables amb pantalla metàlꞏlica es formarà una llengüeta de 6 cm per a la posada a
terra dels cables, introduint en cada extrem de cable un maneguí obturador
termorretràctil.
4.1.2.3.4

Preparació de mànegues (segregació o sagnat)

S'entén que hi ha una segregació o sagnat quan d'un cable de gran capacitat es pren



Emmagatzemar els tubs de la mateixa forma que si fossin fibres, tenint molta cura
en no produir plecs que originarien ruptures de fibres.

4.1.2.3.5

Realització d'empalmament de fibres
I Ferramentes per la preparació del cable de fibra

A.Ferramentes per al tall dels tubs protectors
Són utilitzades per a fer mossegades en els tubs protectors per la seva posterior retirada.
Aquests tubs són extrets en seccions, deixant finalment la fibra òptica exposada per al

servei d'un número determinat de fibres, continuant la resta en pas. Les fibres que passen
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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seu empalmament. La majoria d'aquestes ferramentes són usades per a tubs o

Com a criteri general, sempre farem servir safates SE i deixarem una safata lliure per

mànegues protectores d'entre tres a vuit milꞏlímetres de grossària.

cada safata ocupada per a poder afegir-hi les fibres de futurs cables de fibra òptica de

B.Ferramentes per a retirar el protector termoplàstic
La retirada del protector termoplàstic de cada tub de fibra òptica es realitza emprant
aquestes ferramentes. Estan construïdes amb mecanismes de precisió, així com amb
obertures de la ferramenta pre-establertes per a un tall prefecte.
C.Ferramentes per a partir i fer un tall en la fibra òptica

derivació. És a dir, per el cas de dos cables fusionats en recte, si iniciem la ocupació de
safates per la primera, es deixarà la segona lliure, la tercera l’ocuparem, la quarta
lliure,..., quedant al final el mateix número de safates lliures que d’ocupades. D’aquesta
manera, quan s’afegeixi un nou cable de fibra òptica, aquest ocuparà les safates lliures
intercalades entre les fibres que s’han de trencar per fusionar les noves fibres amb una
de les puntes.

Aquestes ferramentes són les més crítiques i importants de totes les específiques per a

Una vegada colꞏlocades totes les fibres es procedirà a l'empalmament començant per la

fibra òptica. Són utilitzades per a realitzar un tall en el vidre una vegada retirada la

primera fibra a empalmar.

protecció termoplàstica i netejada la fibra. Després del tall es procedeix a crear una
espècie de xamfrà. L'angle de la cara del xamfrà ha de ser d'1 grau des de la
perpendicular per a un correcte empalmament per fusió.
II Empalmament de la fibra òptica

Al finalitzar, colꞏlocar una tapa en l'última de les safates i assegurar les safates amb la
cinta Velcro, o similar, que incorporen alguns models de caixes d’empalmament.
Els empalmaments de fibra són un element clau dins de les xarxes òptiques, a causa dels
alts nivells de pèrdues d'inserció que introdueixen si aquests no han sigut realitzats amb

Es defineix l'empalmament de la fibra òptica com tot aquell procés o dispositiu que ens

l'atenció necessària. A causa d'això s'imposen uns nivells màxims de pèrdues d'inserció

permet garantir una continuïtat permanent de les fibres òptiques preservant les

en empalmaments d'enllaços, considerant com enllaç el tram de xarxa (fibra i elements

característiques de transmissió de les mateixes. La missió de l'empalmament és la de

passius) existent entre dos elements actius de la xarxa o, si no existeix cap element actiu,

proporcionar una interconnexió entre fibres que introdueixi el valor més petit possible de

entre dos punts finals de tram de xarxa. El nivell màxim de pèrdues d'inserció permès en

pèrdues.

empalmaments pel mètode de fusió serà com a màxim de 0.15 dB per empalmament en

De les diferents tècniques d'empalmament que han anat apareixent s'ha imposat la de

2a finestra i 0.1 dB en 3a finestra. L'operari que realitzi els empalmaments basant-se en

soldadura de les fibres òptiques per fusió amb arc elèctric. Aquesta tècnica és la que

la seva experiència i a l'estimació de pèrdues d'inserció indicada per l'empalmadora

presenta millors prestacions quant a valors d'atenuació, i és la que haurà de ser utilitzada.

decidirà refer l'empalmament tantes vegades com sigui necessari, fins a considerar que

L'empalmament de les fibres es realitzarà per mitjà de màquina automàtica de fusió per

es compleixen els valors d'atenuació requerits.

arc elèctric, havent de quedar numerat cada empalmament. Cada empalmament

Els connectors òptics són una alternativa als empalmaments al ser més fàcils d'usar,

monofibra anirà protegit amb un maneguí termorretràctil que conté un element resistent

encara que presenten el desavantatge de tenir unes pèrdues d'inserció més altes, 0.4 dB,

d'acer, el qual s'allotjarà en el lloc apropiat dins de la caixa d'empalmament. La fibra

i presenten majors reflexions. Els connectors òptics només es faran servir si és autoritzat

sobrant quedarà emmagatzemada en la safata realitzant els bucles necessaris.

expressament per la D.O.

Les fibres a empalmar es distribuiran en les corresponents safates de l'empalmament

El tipus de connector que s'emprarà per a connectar cables de fibres és el SC/APC.

òptic, numerant els tubs amb material adequat, segons codi de colors. Els tubs es tallaran

Els requisits previs per a la realització dels empalmaments són:

a la mesura adequada, i es subjectaran a la safata colꞏlocant les fibres (ja amb protecció
primària únicament) en la zona d'emmagatzematge de la safata. El procediment es
repeteix amb el total de les safates.
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La caixa mural de fibra estarà correctament instalꞏlada i disposarà dels mòduls

receptor, format únicament per una fibra o per diversos trams de fibra amb connectors o

d'empalmament requerits.

empalmaments es requereixen dos tipus de mesures que són descrites en el present

En el procés d'instalꞏlació del cable de fibra òptica s'ha deixat la longitud

document:

necessària per a poder realitzar els empalmaments.
Les normes i procediments aplicables són:





Mesures reflectomètriques.



Mesures de potència.

Normes d'execució d'empalmaments de fibra òptica pel mètode de fusió a l'arc

El present descriu el procediment de mesura d'una fibra òptica amb reflectòmetre òptic a

elèctric del fabricant dels equips.

1310 i 1550 nm des dels dos extrems del tram de fibra amb una bobina de llançament de

Normes

d'ús

dels

mòduls

d'empalmament

del

fabricant

de

la

caixa

fibra de 1000 metres. També descriu com realitzar la mesura de potència per mitjà d'una

d'empalmament i del repartidor òptic.

font i un wattímetre. Ambdós mesures es faran a 1310 i 1550 nm. S'inclou a més la

III Etiquetat

descripció de maquinària, materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta

En l'exterior de la caixa d'empalmament es retolarà mitjançant una etiqueta de les

execució.

mateixes característiques a les fetes servir per identificar els cables. La codificació serà la

Prèvia a la instalꞏlació del cable, i si visualment es pot sospitar alguna anomalia, es

indicada en el document de codificació d’elements de xarxa. D’igual mode, es retolaran

realitzarà un mostreig de l'estat de les fibres del cable per mitjà de mesures amb l’OTDR,

els cables que accedeixen a la caixa d’empalmament.

comprovant la continuïtat i que l'atenuació és inferior a la permesa.

En la interior de la caixa d'empalmament els tubs hauran de quedar perfectament

Una vegada instalꞏlat el cable (estesa, instalꞏlació en pericons i realització dels

numerats amb abraçadores amb aquest efecte i els empalmaments hauran de retolar-se

empalmaments si n'hi hagués), es realitzarà, en la totalitat de les fibres del cable, les

en els llocs reservats a aquest efecte segons la codificació següent:

mesures segons les condicions següents:

XX/Y/Z

Per a l'execució de les mesures reflectomètriques

XX: Identificació tipus safata. És a dir, SC o SE

descrites en aquests unitat serà

necessària l’utilització d'un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR)
degudament calibrat (amb una freqüència mínima anual). A més, l’INVICAT podrà exigir

YY: Identificació safata. Alfabèticament de l’A fins la ZZ.

el calibratge de l'OTDR en un laboratori homologat sempre que ho consideri oportú.

Z: Identificació empalmament de la safata. De 1 a 2 per SC i de 1 a 8 per SE. El primer es

De forma genèrica, les característiques més importants d'un OTDR a considerar són:

l’ubicat mes a l’exterior i l’últim a la interior.
IV Cartes empalmament



Mesura per a longituds d'ona de 1310 i 1550 nm.



Marge dinàmic suficient per a poder mesurar la longitud de l'enllaç en qüestió amb

A l’hora de realitzar les fusions de les mànegues que hi entren a una caixa

la resolució adequada (resolució en atenuació de 0,01 dB i resolucions en

d’empalmaments, seguirem les indicacions de la carta d’empalmament de la caixa.

distància de l'orde de centímetres)

4.1.2.4 Mesures del cable de fibra òptica
4.1.2.4.1

Definició

Per a la validació d'un tram de fibra òptica entre dos elements actius de la xarxa o, si no
existeix cap element actiu, entre dos punts finals de xarxa, d'un punt inicial a un punt
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS



Localització de ruptures, empalmament i connectors.



Mesura d'atenuació del tram de fibra.



Mesura de pèrdues en empalmament i connectors.



Mesura de pèrdues òptiques de retorn.



Mesura de la longitud del tram de fibra.
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Per a l'execució de les mesures de potència descrites en aquesta unitat serà necessària

La mesura amb l’OTDR es realitzarà en tots dos extrems del tram de fibra òptica que es

l’utilització d'una font i un mesurador de potència degudament calibrats (amb una

vol validar. El resultat final de la mesura consistirà en una mitja dels valors obtinguts en

freqüència mínima anual).

ambdós mesures.

L’INVICAT podrà exigir la calibratge dels equips en un

laboratori homologat sempre que ho consideri oportú.

L'OTDR insereix en la fibra un pols generat per una font làser d'alta potència per mitjà

De forma genèrica, les característiques més importants d'una font òptica a considerar

d'un acoblador direccional. A mesura que la llum passa a través de la fibra, una petita

són:

fracció de la llum és reflectida cap a la font. A mesura que aquesta llum reflectida arriba a
l'OTDR, és direccionada per l' acoblador cap a un receptor d'alta sensibilitat. La pantalla



Nivell de sortida.



Selecció de la freqüència de modulació.



Selecció del tipus de sortida: CW sortida DC.



MOD sortida modulada.

de l'OTDR mostra la intensitat de retorn rebuda en dB en funció del temps, convertit a
distància usant la velocitat mitjana de propagació de la llum en la fibra.
Després de la realització d'una mesura, quedaran localitzats els esdeveniments en la

Les característiques més importants d'un mesurador de potència a considerar són:

fibra. Aquest esdeveniments es caracteritzen per mitjà d'una sèrie de mesures com la
distància(m), pèrdues(dB), reflectivitat(dB) i secció de la fibra(m). A més s'indica per a



Rang espectral.

cada un dels esdeveniments les pèrdues totals (dB) i atenuació(dB/Km) acumulades en el



Longituds d'ona de calibratge.

tram de fibra. S'inclouen també dades generals en la part superior de la pantalla com a



Marge dinàmic.

data, hora i longitud d'ona a què es treballa.



Resolució de la lectura.

4.1.2.4.2

També, l'OTDR disposa d'uns marcadors per a facilitar les mesures dels esdeveniments.
Aquests marcadors es situen amb els cursors sobre l'esdeveniment triat i proporcionen

Execució per a mesures reflectomètriques

una mesura més exacta.

I Consideracions generals
Un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) ens permet fer la mesura de la
potència òptica de llum dispersa de retrocés en la fibra òptica la qual és la suma de dos
tipus de reflexions:



A causa de problemes d'adaptació en la inserció del pols de llum inserit en la fibra, els
quals poden provocar la saturació temporal de l'OTDR i emmascarar les mesures de la
zona de fibra més pròxima a l'equip de mesura, és necessari usar una fibra de longitud
considerable (uns 1000 metres) entre l'OTDR i la fibra a mesurar en el cas en què es

Reflexions que es produeixen al llarg del tram de fibra òptica segons el coeficient

desitgi caracteritzar un connector i/o empalmament situats en l'extrem de mesura. Aquest

de retroesparciment de la fibra òptica o backscattering.

és el cas de la comprovació d'un pigtail empalmat en l'extrem on es va a realitzar la

Reflexions que es produeixen en els punts de discontinuïtat òptica o per

mesura.

esdeveniments puntuals com ara connectors òptics o empalmaments per fusió.
La utilització d'un reflectòmetre ens permet:

en cada moment el compromís entre la resolució de la mesura i la potència òptica



Realitzar mesures d'atenuació de fibres òptiques.



Localització

de

punts

discontinuïtat

òptica,

inserida per a la realització de la mateixa.
empalmament,

Els empalmaments de fusió no produeixen habitualment reflexions però sí que generen

connectors, falta d'homogeneïtat puntual de la fibra o de qualsevol altre

una atenuació addicional i puntual en els trams de fibra òptica que concatenen. Són

esdeveniment.

fàcilment identificables al generar una sobtada variació en el pendent de la traça
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ruptures,
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visualitzada pel reflectòmetre entre dos trams en què el pendent de la traça del nivell de
retroesparciment roman uniforme.

A l'hora d'executar les mesures es distingeixen dos casos:


L'extrem del tram de fibra a mesurar disposa d'un connector: En aquest cas, per a

Ocasionalment la seva reflexió pot presentar una traça amb un lleu pendent ascendent

poder caracteritzar el connector i l'empalmament associat al mateix, s'haurà de

seguit d'una pendent descendent per, a continuació, estabilitzar-se novament la traça.

connectar una bobina de fibra òptica de 1000 metres entre l'OTDR i el connector

Aquesta reflexió anòmala constitueix un defecte i està originada per un punt de

extrem del cable a mesurar. Una vegada fet això es podrà procedir a la realització

discontinuïtat òptica en el propi empalmament i és imputable a una errònia realització de

de les mesures.

l'empalmament de fusió. En aquest cas, serà necessari que l’instalꞏlador refaci totalment



L'extrem del tram de fibra a mesurar no disposa de connector: En aquest cas serà

l'empalmament de fusió. A continuació es veu l’exemple d’una gràfica d’OTDR sobre un

necessari l'ús d'un acoblador de fibra solta que es connectarà a l'OTDR a través

tram de fibra correcta:

d'un maneguet. Una vegada fet això es podrà procedir a la realització de les
mesures.
En ambdós casos, el tipus de connectors requerits són del tipus SC/APC.
Aquest procés es realitzarà en ambdós extrems del tram de fibra a mesurar, ja que el
càlcul de pèrdues és la mitjana de les mesures en els dos sentits.
Una vegada connectat adequadament el reflectòmetre òptic a l'extrem del tram de fibra a
mesurar es procedirà a la realització de les mesures segons el protocol de mesura del
reflectòmetre usat.
Si l'OTDR detecta una connexió inadequada presentarà un missatge d'avís, i en aquest
cas s'haurà de comprovar la correcta connexió de la fibra a l'equip de mesura.
Abans d'efectuar les mesures corresponents a un tram de fibra, mesurarem les pèrdues
totals i les pèrdues de retorn introduïdes únicament pels elements a interconnectar a la
fibra, és a dir, maneguets, connectors de fibra solta o bobina de 1000 metres de longitud,
de manera que una vegada realitzada la mesura de tots aquests elements junt amb la
fibra, podem calcular únicament les pèrdues introduïdes per la fibra a mesurar restant els
valors obtinguts anteriorment. Per exemple, si entre la fibra a mesurar intercalem la
bobina de 1000 metres de longitud, les pèrdues que aquesta introdueix són de 0.2 dB.

Figura 5.

Exemple de gràfica de mesura OTDR.

Una vegada realitzada la mesura final, si les pèrdues totals són de 5.18 dB, haurem de
restar-li els 0.2 dB introduïts per la bobina. De manera que les pèrdues totals del tram de

II Execució de les mesures amb l’OTDR
En el procediment de criteris d'acceptació d'instalꞏlació s'adjunten les taules de resultats
de les mesures que hauran de ser degudament emplenades i lliurades a l’INVICAT o a la
D.O.
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fibra seran de 4.98 dB.
A continuació s'estableixen uns nivells d'atenuació màxims per a l'acceptació dels
empalmaments, el nivell màxim d'atenuació que s’acceptarà per a un tram de fibra serà el
que s’estableix a la taula resum adjunta per a cada cas.

La diferència d'atenuació
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obtinguda en ambdós sentits no ha de superar els 0,1 dB/Km. Per altra banda, els

4.1.2.4.3

empalmaments de fibra pel mètode de fusió poden introduir unes pèrdues com a màxim
de 0.15 dB per empalmament en 2a finestra i 0.1 dB en 3a finestra. En el cas de
connectors òptics, l'atenuació màxima que pot introduir un connector òptic es fixarà en 0.4
dB. Cal tenir en compte, que les connexions òptiques poden estar formades per més d'un
connector i/o adaptadors òptics, i en aquest cas cada un d'aquests elements seria pres
com un connector aïllat que introduiria 0.4 dB de pèrdues. És a dir, si disposem d'un

Execució per a mesures de potència
I Consideracions generals

A continuació descrivim el procediment per al mesura de potència en fibra òptica per
mitjà d'una font òptica i un mesurador de potència fent insistència en els possibles errors
de mesura.

S'inclou, a més, la descripció

d'una possible font òptica i un possible

mesurador de potència i els seus elements auxiliars.

empalmament amb dos connectors les pèrdues màximes tolerades seran de 0.8 dB i així

Un dels paràmetres més important en els sistemes de transmissió és la potència

successivament. La taula següent resumeix les atenuacions lineals i d’empalmament per

d'entrada al receptor. Hi ha dos límits:

a cada cas.
Fibra tipus
G-652.D
G-652.D
G-652.D

Longitud d'ona
[nm]
1310
1550
1383

Taula 14:

Atenuació lineal
[dB/Km]
0,36
0,23
0,37

Atenuació empalmament
[dB/Km]
0,15
0,1
0,15

Valors d’atenuació màxima per tipus de fibra

Amb les dades obtingudes i les mesures d'empalmament, es complementarà un informe
amb el format especificat per l’INVICAT en paper i suport magnètic informàtic. Es
destaquen els aspectes següents:
S'han d'especificar clarament les conclusions de la mesura realitzada per cada fibra
mesurada

(tram

correcte/tram

defectuós,

empalmament

correcte/empalmament

defectuós).
S'han d'assenyalar les incidències succeïdes en el procés de mesura i els aspectes que
han conduït a les conclusions.



Si arriba molta potència pot danyar el receptor.



Si arriba poca potència el receptor pot no ser sensible a la senyal, o que el soroll
sigui major que el senyal.
II Descripció

Els mesuradors de potència mesuren la potència òptica mitja a través de la fibra.
Bàsicament consisteixen en:


Un detector d'estat sòlid.



Silici per a sistemes de longitud d'ona petita.



Germani o InGaAs per a longitud d'ona gran.



Circuit per a determinar el senyal.



Display digital.

D'altra banda, per a poder realitzar la mesura de potència es requereix una font de senyal
òptic estàndard igualment calibrada. És important que la font ens permeti seleccionar
entre les dos longituds d'ona de mesura abans citades: 1310 nm i 1550 nm.
El calibratge del mesurador de potència és important per a obtenir una lectura correcta.

S'han d'incloure els resultats requerits de cada una de les mesures i s'ha d'extraure, a

Es realitza en laboratori i és un servei que ofereixen les empreses que comercialitzen

partir d’aquests, els valors mitjans esperats pel al tram de fibra mesurat.

aquests productes. Per al calibratge es requereixen unes taules estàndards realitzades

S'especificaran els valors d'atenuació per a cada un dels empalmaments en el tram de

per US National Institute of Standars and Technology (NIST).

fibra mesurat d'un costat i d'un altre.

El calibratge es realitza a les longituds d'ona de 850, 1300, 1550 nm i per a assegurar un
bon calibratge també s'ha de fer el procés en punts per sobre i per sota de les longituds
d'ona abans citades (ex: a 1060nm i 1310nm).
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Per a la calibratge es necessita una font de característiques conegudes. Típicament un

S'estableixen una sèrie de mesures per a la comprovació del comportament de les fibres

làser de 850, 1300 i 1550nm. Usant aquesta font, es mesura la sortida en el mesurador

del cable, a fi de què una vegada instalꞏlat compleixi amb els límits teòrics mínims.

estàndard i es guarda el valor. El mesurador a calibrar s'ajusta per a llegir el mateix valor.
S’ha de tenir en compte que els mesuradors de potència tenen una incertesa de mesura
típica de +-5% (0.2 dB).
III Execució

El valor teòric de l'atenuació global de l'enllaç es determina segons la fórmula següent:
A(dB). Teòrica = ALineal (dB/Km) x L + A.Empalmament(dB) x NE + A.Connectors(dB) x Nc
On L és la longitud total en Km’s; NE és el número d’empalmaments; Nc és el número de
connectors;

A.Connectors és sempre 0,4 dB; i les ALineal

i A.Empalmament són les que

Per a realitzar el procés de mesura es tindran en compte els aspectes anteriorment citats.

corresponen per a cada cas (segons taula 22).

Es requereix:

Els resultats de les mesures no han de desviar-se respecte d'aquest valor teòric en mes



La font transmissora calibrada.



La fibra òptica.



Els connectors adequats per a connectar la fibra al mesurador de potència i a la
font.



El mesurador de potència calibrat.

de 1.5 dB i 1.0 dB per 1310 nm i 1550 nm, respectivament.
4.1.2.4.5

Informe final

Es presentarà en suport informàtic l’enregistrament de les corbes d'atenuació global en
ambdós sentits i en ambdós longituds d'ona i els arxius informàtics en format Excel amb
els esquemes i fulls de mesura que componen la informe.

A l'hora de fer la mesura hem de tenir en compte que el nivell de potència esperat estigui
entre els marges dinàmics que proporciona el mesurador i que la longitud d'ona de
mesura estigui entre el rang espectral del mesurador de potència.
El procés consisteix en:


4.1.2.5.1

Definició

El present procediment descriu les operacions necessàries per a la colꞏlocació de

Assegurar-se del bon estat del connector (net) i que sigui un dels indicats pel

l'etiquetatge corresponent als equips i cables, així com la nomenclatura a utilitzar per a la

fabricant del mesurador.

seva correcta identificació. En tot cas, caldrà seguir el que indica l’INVICAT.



Seleccionar en el mesurador l’unitat de lectura desitjada.



Assegurar-se que el nivell de sortida de la font estigui al mínim. És important per
a no danyar el mesurador.



4.1.2.5 Identificació de cablejat i equips

Connectar un extrem de la fibra a la font de transmissió i l'altre al mesurador per
mitjà del connector.

Aquest procediment constructiu haurà de ser executat simultàniament amb els
procediments de muntatge dels elements a etiquetar.
La següent relació, no exhaustiva, arreplega les operacions necessàries per a la correcta
realització del present procediment:



Detectar la fibra per mitjà de la funció MOD.



Subministrament, transport i emmagatzematge dels elements d'etiquetat.



Una vegada detectada la fibra es treballarà amb el senyal de sortida DC.



Identificació dels equips i cables a etiquetar.



Seleccionar la longitud d'ona amb que es va a fer la mesura.



Colꞏlocació dels elements d'etiquetat (segons nomenclatura de xarxa definida per



Seleccionar el nivell de sortida de la font.

Aquestes mesures es realitzaran en 1310 nm i 1550 nm.
4.1.2.4.4

l’INVICAT) en el lloc adequat segons el tipus de dispositiu.
4.1.2.5.2

Etiquetat de cables

Límits teòrics
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Els cables estesos en canalització soterrada hauran d'anar identificats en totes les

En els elements actius/passius, les etiquetes s'ubicaran en el cable d'entrada a l'equip, i

arquetes, en el costat d'entrada i en el de sortida, seguint la nomenclatura utilitzada en

es codificaran seguint la nomenclatura utilitzada en l'organització de la xarxa.

l'organització de la xarxa.
Els cables estesos en façana i en interiors d'edificis hauran d'anar identificats a la entrada
i sortida dels elements que interconnecta.
I Cables en pericons
S'identificaran tots els cables que es troben en el pericó. S'identificaran en els dos
extrems del cable, en el costat d'entrada i en el de sortida al pericó, amb el codi del tram
a què pertanyen, seguint la nomenclatura utilitzada en l'organització de la xarxa.
En el cas que aquests cables entrin en una caixa d’empalmament de fibra òptica que es
trobi instalꞏlada en el pericó, a més de les etiquetes descrites en el paràgraf anterior,
hauran d'etiquetar-se en l'entrada i la sortida de la caixa amb el mateix criteri.
II

Cables en façana

Només s'identificaran els cables quan en el seu recorregut es produeixi una bifurcació o

En les caixes d’empalmanent, l'etiqueta s'ubicarà en part frontal de la caixa, i es
codificaran seguint la nomenclatura utilitzada en l'organització de la xarxa. Si el model de
caixa no permet el seu etiquetatge en la part frontal, s'ubicarà l'etiqueta en el cable
d'entrada.
4.1.2.5.4

Impressió i ubicació de les etiquetes

Per a l'etiquetatge en general de cables i elements actius/passius s'utilitzaran etiquetes
per a marcatge amb protectors, especificades en la fitxa de materials.
L'empresa instalꞏladora imprimirà les etiquetes en l'oficina i les proporcionarà al personal
de l'obra, que les colꞏlocarà en els cables/equips corresponents. També hi ha la
possibilitat d'imprimir les etiquetes en l'obra, amb un segell o tampó que permetrà
escriure fins a 24 caràcters en el mateix format. Com a mètode general haurà d'utilitzar-se
el de la impressora, i aquest últim només s'aplicarà quan les etiquetes realitzades en
l'oficina siguin errònies, i així el personal d'obra pugui generar les correctes in situ.

s’instalꞏli més d’un cable. Per a això, s'identificarà el cable en el costat de sortida

Es colꞏlocaran les etiquetes en els cables al voltant dels mateixos i de tal manera que la

d'aquests elements utilitzant el codi del tram, seguint la nomenclatura utilitzada en

seva lectura sigui ràpida i senzilla.

l'organització de la xarxa. Pel cas de més d’un cable, la identificació serà cada,

s'ubicaran en l'exterior d’aquestes.

En les caixes d’empalmament, les etiquetes

aproximadament, 25 metres.

4.2
III Cables en interior d'edificis
S'identificaran TOTS els cables que es troben en interior d'edificis. S'identificaran en el
costat del cable corresponent a sortida de qualsevol element, seguint la nomenclatura
utilitzada en l'organització de la xarxa. També s’etiquetaran cada cop que entren i surten
d’una estança per a facilitar-ne el seu seguiment.
IV Cables a galeries, túnels, per canaletes i altres
S’identificarà qualsevol cable del que es faci l’estesa, cada 25 m es colꞏlocarà una

ACRÒNIMS

A.T.: Alta Tensió
B.T.: Baixa Tensió
D.F.: Direcció Facultativa
D.O.: Direcció d’Obra
EHE: Instrucció de Formigó Estructural
F.O.: Fibra Òptica
P.N.:Próctor Normal

etiqueta en els recorreguts longitudinals, també s’etiquetarà el cable cada cop que faci un
canvi de direcció o hi hagi un canvi d’infraestructura.
4.1.2.5.3

Etiquetat d'elements actius/passius
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o


5 ELECTRÒNICA DE XARXA

5.1

SWITCH ACCÉS NIVELL 2 CONCENTRADOR

Els switchs de nivell 2, CISCO WS-C2960X-24PS-L o similar, seran els nodes
concentradors de conexió dels elements de camp. Les seves característiques són les
següents:

Inner and outer VLAN classification

QoS:
o

Up to 416 egress queues per system

o

Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

o

Priority queuing

o

2-rate 3-color (2R3C) ingress policing, egress policing (1R2C) for LLQ

o

Ingress and egress marking (class of service [CoS], DSCP)

o

Egress shaping per port

o

3-level HQoS



24 ports 10/100/1000 Ethernet SFP

o

Classification based on inner and outer CoS or VLAN ID



4 ports Gigabit Ethernet SFP.

o

Copy inner to outer CoS



Standards:



o

IEEE 802.1p CoS Prioritization

o

IEEE 802.1Q VLAN

o

IEEE 802.1s

o

IEEE 802.1w

o

IEEE 802.3ad

o

IEEE 802.3ah

o

IEEE 802.1ag

o

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T
ports







Multicast:
o

Multicast VLAN registration

o

IGMP v2 and v3 snooping

Management Security
o

Authentication, authorization and accounting (AAA)

o

TACACS+

o

RADIUS

o

Secure Shell (SSH) Protocol

o

Control plane policing

Availability:

o

IEEE 802.3 10BASE-T specification

o

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

o

Resilient Ethernet Protocol

o

IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

o

Flexlink

o

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

o

802.3ad Link Aggregation Control Protocol

o

OFSP, IS-IS, BGP, HSRP, EIGRP

o

SNMPv1, 2, and 3

Ethernet services and security:



Manageability:
o

Simple Network Management Protocol (SNMP)

o

MIBs

o

802.1

o

Cisco Discovery Protocol

o

802.1q

o

Cisco Prime™ Network

o

802.1ad

o

Cisco Prime Provisioning
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5.2

o

OSPF, IS-IS, BGP

o

1000BASE-BX (SFP)

o

Dynamic Port Provisioning

o

1000BASE-SX (SFP)

o

Switch Database Management (SDM)

o

1000BASE-LX/LH (SFP)

o

1000BASE-ZX (SFP)

o

1000BASE-CWDM SFP 1470 nm

o

1000BASE-CWDM SFP 1490 nm

o

1000BASE-CWDM SFP 1510 nm

o

1000BASE-CWDM SFP 1530 nm

o

1000BASE-CWDM SFP 1550 nm

SWITCH DE NIVELL 2 PMV’S

El switch de nivell 2 CISCO Catalyst 2960C-8TC-L o similar será el switch a aubicar a
l’armari de comunicacions dels PMV’s. Les seves caractarístiques serán les següents:


8 ports 10/100BASE-TX

o

1000BASE-CWDM SFP 1570 nm



2 ports Gigabit Ethernet SFP.

o

1000BASE-CWDM SFP 1590 nm



Standards:

o

1000BASE-CWDM SFP 1610 nm

o

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

o

RMON I and II standards

o

IEEE 802.1p CoS Prioritization

o

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3

o

IEEE 802.1Q VLAN

o

IEEE 802.1s

o

IEEE 802.1w

o

IEEE 802.1x

o

IEEE 802.1AB (LLDP)

o

IEEE 802.3ad

o

IEEE 802.3af



Módul SFP amb 2 conectors LC.

o

IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)



Per a fibra monomode G.652.D

o

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T
ports



Velocitat: Gigabit Ethernet.



Distancia de fins a 10 Km



Longitud d’ona per a Tx y Rx: 1310 nm.



Potencia de Tx: de -3 a -9,5 dBm



Potencia de Rx: de -3 a -20 dBm



Safety:

o

IEEE 802.3 10BASE-T specification

o

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

o

IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

o

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

o

100BASE-BX (SFP)

o

100BASE-FX (SFP)

o

100BASE-LX (SFP)
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5.3

SFP 1000BASE-LX/LH

SFP 1000BASE-LX/LH de Cisco o similar per a port del switch SFP. Les seves
característiques són les següents:



o

Laser Class I 21CFR1040 LN#50 7/2001

o

Laser Class I IEC 60825-1

Standards:
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o

IEEE 802.3z

o

IEEE 802.3ah

o

GR-20-CORE: Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber
Cable

o

GR-326-CORE: Generic Requirements
Connectors and Jumper Assemblies

o

5.4

5.5

for

Single-Mode

CONVERSOR DE MEDI ETHERNET (COURE-FO)

Conversor de medi de 10/100Base-Tx a 100Base-FX UCT6120-SC.S20 de EUSSO o
similar de les següents característiques:

Optical

GR-1435-CORE: Generic Requirements for Multifiber Optical Connectors

SFP 1000-BASE-EX

SFP 1000BASE-LX/LH de Cisco o similar per a port del switch SFP. Les seves
característiques són les següents:



Un port RJ45.



Dos connectors SC per a fimbra monomode G.652.D.



Velocitat port coure: Fast Ethernet.



Velocitat port fibra: Fast Ethernet.



Distancia de fins a 100 Km per a transmissió per fibra.



Distancia de fins a 100 m per a transmissió per coure.



Standards:
o

IEEE 802.3 I IEEE 802.3u



Módul SFP amb 2 conectors LC.



Per a fibra monomode G.652.D



Velocitat: Gigabit Ethernet.



Distancia de fins a 40 Km



Longitud d’ona per a Tx y Rx: 1310 nm.



Potencia de Tx: de -3 a -9,5 dBm



Potencia de Rx: de -3 a -20 dBm



8 entrades digitals.



Safety:



8 entreades o sortides digitals (configurable).



2x10/100BASE-TX



Entrades digitals:



o

Laser Class I 21CFR1040 LN#50 7/2001

o

Laser Class I IEC 60825-1

5.6

CONVERSOR E/S A ETHERNET

Conversor de entrades i sortides digitals a Ethernet model Moxa ioLogik E1212 o similar.
Aquest conversor serà instalꞏlat a l’armari de comunicacions de cada pòrtic RAV. Les
seves característiques són les següents:

Standards:
o

IEEE 802.3z I IEEE 802.3ah

o

Sensor tipus dry contact o wet contact.

o

GR-20-CORE: Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber
Cable

o

Mode: DI o Ever Counter.

o

Common type: 8 points per COM.

o

GR-326-CORE: Generic Requirements
Connectors and Jumper Assemblies

o

Freqüència: 250 Hz.

o

GR-1435-CORE: Generic Requirements for Multifiber Optical Connectors
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for

Single-Mode

Optical


Sortides digitals:
o

Tipus: Sink.

o

Mode: DO o Pulse Output.

o

Pulse output frequency: 500Hz.
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6 ENLLUMENAT

a) Zona umbral (Tram entrada): Que apareix com a fons sobre el que destaquen els
possibles obstacles que puguin haver a la zona d’entrada. La seva longitud és en
funció de la velocitat del vehicle i del contrast tipus que s’estableix.

Unitat d’obra que inclou l’enllumenat del túnel, inclou els projectors, la lluminària
d’exteriors, els bàculs, el balissament i els luminancímetres.

b) Zones de transició o adaptació: Comprèn nivells escalonats descendents, a
l’entrada, o ascendents, a la sortida, permetent que la visió del conductor es vagi

Per dissenyar la ilꞏluminació del túnel s'ha tingut en compte les normatives següents:


Recomanacions CIE (Commission Internationale de l’Eclairage), CIE 88 :2004



Ordre Circular 36/2015 sobre criteris a aplicar en ilꞏluminació de carreteres a cel
obert i túnels.



Reial decret 1890/2008. Reglament d'Eficiència Energètica en Instalꞏlacions
d'Enllumenat Exterior.



Norma UNE-CR_14380 de túnels.



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions complementàries



Reglament d'Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’Enllumenat Exterior

Per tal de que el trànsit a l’interior d’un túnel sigui segur i fluït, es precís que el conductor

adaptant des dels alts nivells de la zona umbral als baixos de la zona central i
viceversa fins la sortida. La relació entre luminàncies de trams consecutius estarà
compresa entre els valors 1/3 i1/2, sent la corba establida en CIE 88.

c) Zona central o interior del túnel: En la qual el nivell d’ilꞏluminació és constant fins
el tram de sortida.

d) Zona de sortida: En la qual el nivell d’ilꞏluminació es reforça lleugerament fins la
sortida del túnel, en una relació de 1 a 5.

Nivells de funcionament

disposi de la suficient informació visual de forma que pugui distingir la direcció del mateix,

Per altre banda, com que la ilꞏluminació interior d’un túnel depèn directament de les

així com la presència o absència d’obstacles i els seus moviments.

condicions de llum exterior a cada moment, s’estableixen els següents nivells
d’ilꞏluminació:

La situació més crítica es produeix durant el dia a l’entrada dels túnels “llargs”. Prenen

- Nivell 1 :Diürn o assolellat

aquesta condició aquells que la seva longitud supera els 300 m, per a túnels interurbans

- Nivell 2 :Ennuvolat

o rurals amb velocitat limitada a 80 km/h,o aquells de longitud menor, en el que es pot

- Nivell 3 :Crepuscular

distingir la sortida des de la seva entrada. La sortida d’un túnel és menys problemàtica, ja

- Nivell 4 :Nocturn

que l’adaptació de la visió a un nivell d’ilꞏluminació superior és més còmoda que a un

- Nivell 5:Nocturn reduït

nivell inferior.

- Nivell 6: Emergència
- Nivell 7:Evacuació

Per aconseguir aquests objectius, els nivells d'ilꞏluminació han de ser diferents a cada zona
o tram del túnel. Aquestes zones i la solució adoptada per a cada una han estat les

El document de plànols es presenta la implantació del sistema d’enllumenat.

següents:
Aquesta unitat inclou, a més, la posada a terra de tots els elements de la instalꞏlació
elèctrica del present projecte.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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6.1

Columnes, lluminàries i làmpades.

El Preu inclou el subministrament, instalꞏlació, muntatge i connexions de fotòmetre d'acord
amb les especificacions técniques i la circular de la Generalitat DGC 03/05. Inclou

Les columnes d'enllumenat, lluminàries, fluorescents, lluminancímetres i làmpades es

instalꞏlació en bàcul d'enllumenat exterior, cablejat i la posada en marxa. Totalment colꞏlocat

mesuraran per unitats (ut) realment colꞏlocada i s'abonaran al preu corresponent del

i en perfecte funcionament.

Quadre de Preus.

El Preu inclou el subministrament, instalꞏlació, muntatge i connexions, el cablejat interior,
així com el material auxiliar necessàri per a la correcta execució i quantes operacions
siguin precises per una correcta posada en obra.

6.3

Caixa connexionat.

Es disposarà d’una caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de dimensions
270x201x142mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, amb tapa cega, placa
de muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas per alimentació

6.2

dels diferents projectors. No es connectaran més de tres fils a cada born i tots els borns

Fotòmetre

aniran numerats convenientment de forma que quedin identificats perfectament els
Es disposarà d’un fotòmetre en cada boca del túnel, i es colꞏlocarà en una columna de
l’enllumenat exterior, a una altura entre 2,5m i 5 metres (>1/4 altura de la boca del túnel)
per facilitar les tasques de manteniment i a una separació de la boca del túnel

circuits al que pertany. S’instalꞏlaran caixes per a un unic circuit, donant servei a un unic
projector en el cas d’enceses nocturnes i de 3 projectors per enceses de reforç
(assolellat, ennuvolat i crepuscular).

aproximadament la distància de frenada (entre 60m i 150 metres).
El Preu inclou el subministrament, instalꞏlació, muntatge, el cablejat interior, així com el
La sortida de 4-20 mA es proporciona en el mateix cable d'alimentació. Sobre la base del

material auxiliar necessàri per a la correcta execució i quantes operacions siguin precises

fotoelement si ofereix una sensibilitat propera a la llum visible.

per una correcta posada en obra.

Figura 6.

Esquema ubicació i connexionat fotòmetre
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6.4

Caixa connexionat resistent al foc.

7 EDIFICIS TÈCNICS

En els circuits d'enllumenat permanent no autònom o circuits d'alta seguretat, les caixes
de connexió o derivació que s'han d'utilitzar han d'ésser resistents al foc, ja que han de

7.1

Definició

mantenir el servei de la instalꞏlació en les condicions més severes de incendi el màxim
temps possible.

Els quadres de baixa tensió dels túnels de Tres Turons i de l’Àngel es muntaran en
mòduls prefabricades Tipus PFU-7 i els grups electrògens en casetes tipus PFU-5

La caixa seleccionada es el model WKE 54 de la marca Spelberg o similar, amb IP67 i

d’Ormazabal.

resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb
borns i fusibles segons norma per alimentació de projectors d'emergència. El Preu inclou
el subministrament, instalꞏlació, muntatge i connexions, així com el material auxiliar

7.2

Característiques tècniques

necessàri per a la correcta execució i correcta posada en obra.
Característiques de disseny
La caixa ha de complir amb la Norma Europea I DIN 60998-2-5, amb manteniment de
funció elèctrica (E90) segons DIN 4102 Part 12 amb premsa estopes IP68. Els embolcalls

Edifici prefabricat de superficies de formigó de construcció monobloc amb un ample únic

han de superar els assajos establerts en la norma IEC60670-22 (IP65).

de 2.380 mm., alçada vista de 2.780 mm i llargada i dimensions útils llarg 8.080 mm per
al mòdul PFU-7 i 6.080 mm per al mòdul PFU-5.

S’inclou la xarxa de terres interior i l’enllumenat del mateix. Compliment de les
característiques reflectides a la RU-1303 A. L’edifici tècnic del grup electrògen disposarà
de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les necessitats del fabricant per a cada grup
electrògen.

Construcció

Els components de formigó armat es fabriquen en motlles mitjançant un control estricte
de la dosificació que garanteixi una resistència característica de 300 kg/m2 i una
Figura 8.

Caixa connexionat resistent al foc

impermeabilitat total.

El reompliment dels motlles es fa amb massa vibrant que garanteixi una total capacitat. El
procés s’acaba amb un curat al vapor de 12 hores que assegura un adormiment sense
contraccions diferenciades i sense microfissures.
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Els ferratges i accessoris metàlꞏlics es tracten adequadament contra la corrosió.

i tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d’incendis, quadre d’alarmes i ventilador
per renovació.

Accessos
Tot completament instalꞏlat amb tots els elements i accessoris necessaris pel seu
La porta d’accés pel personal tindrà les dimensions que s’especifiquin segons plànols.

L’accés de cables des de l’exterior es realitza a través de nombrosos forats semiperforats
per sota de cota 0, practicables segons la necessitat en panells laterals i sòl de l’arqueta
per facilitar la curvatura del cable.

correcte funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de formigó insitu
com a bancada dels grups electrògens i aconseguir una transimissió de les vibracion
sense fissurar el prefabricat. En el cas de no poder realitzar amb garanties aquesta
actuació, es realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la possibilitat de cap

Condicions de servei

compensació econòmica. També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la
instalꞏlació del grup electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta
d'acces siguin insuficients.

D’acord amb la normativa MV-101-1962 (Màxima altitud sobre el nivell del mar 2.500 m.,
vents de fins a 144 Km/h). Condicions especials, per demanda i estudi previ. Elevada
resistència als agents atmosfèrics.

7.3

8 CANALITZACIONS SUPERFICIALS

Muntatge i instalꞏlació
8.1

Safata metàlꞏlica perforada

Preparació de terreny, transport i muntatge, accessoris de qualsevol tipus i tots els
elements necessaris pel seu correcte funcionament. Construcció modular amb acabat

Safata metàlꞏlica perforada d'acer galvanitzat, de 400 x 100 mm, construïda en fleix de

exterior tipus pedra modular amb acabat exterior tipus pedra natural, ventilació

xapa contínua d'acer, encunyada, tallada i perfilada en un mateix procés automàtic.

optimitzada, arquetes diàfan per facilitar els treballs de manipulació de cables i
compliment de les característiques reflectides. Dimensions i ubicació dels accessos

Tindrà elevada resistència mecànica a la tracció. Els bords seran arrodonits.

(portes) segons plànols.
S'instalꞏlaran de manera que no es produeixi deteriorament o alteració del recobriment
Inclou sistema de xarxa de terres de neutre i ferratges i certificat de tensió de pas i

antioxidant d'ella, els seus suports, cargols i fixacions.

contacte, totes les caixes de seccionament de posada a terra, les piques de posada a
terra de dimensions segons normativa, les soldadures aluminotèrmiques necessàries i el
cablejat de posada a terra segons normativa, els elements de seguretat i senyalització,

Els cargols de fixació dels suports a la paret del túnel seran d'acer inoxidable. Els suports
ha instalꞏlar seran d’acord a l’estudi de càrregues de les safates realitzat.

endolls, enllumenat (normal i d’emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions,
cablejat i connexió de qualsevol tipus, detectors d’intrusisme a les portes, detectors òptics
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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No s'admetran talls de trams, esgarrapades o qualsevol altre deteriorament que pugui

Per el seu interior transcorreran el cablejat d’alimentació elèctric i el cablejat de

incidir en una acceleració del procés de corrosió del material.

comunicació. Es mesuraran per metres lineals (m) i anirà convenientment grapats per la
paret i volta del túnel de manera que s’adapti a la geometria fins a cada equip.

L´amidament es realitza per metres lineals realments instalꞏlats.
El tub serà estanc a la penetració del pols i líquids. Color gris RAL 7000 i fabricat segons
El preu de l'abonament inclou tots els elements, materials i treballs per a la seva

EN 61386-1/23.

execució; accessoris, complements, suportació, mà d'obra, mitjans i costos auxiliars i
costos indirectes.
8.3.1
8.1.1

Amidament i abonament tubs rígids i flexibes d’acer

Amidament i abonament safata metàlꞏlica perforada
El tub flexible d’acer inoxidable es mesuraran per metre lineal instalꞏlat totalment, incloent-

L’amidament i l’abonament de les partides de canalització superficial en safata es realitzarà

hi entroncaments, accessoris i petit material de connexió i instalꞏlació.

per aplicació dels preus continguts en el Quadre de Preus al metre (m) de safata
colꞏlocada. El preu inclou els elements de suport o qualsevol altre element auxiliar i treballs

m Tub flexible d'acer inoxidable, de diàmetre nominal referència 50 i muntat

del ram de paleta necessaris. El preu inclou, a més, tots els assaigs i proves que estableixi

superficialment

en aquest plec.

8.2

Canals metàlꞏlics

9 SISTEMA CCTV
L’amidament i l’abonament de les partides de canalització superficial en canal metàlꞏlic es
realitzarà per aplicació dels preus continguts en el Quadre de Preus al metre (m) de canal
colꞏlocat. El preu inclou els elements de suport o qualsevol altre element auxiliar i treballs

Unitat d’obra que inclou la instalꞏlació de les càmeres fixes i/o orientables, de les

del ram de paleta necessaris. El preu inclou, a més, tots els assaigs i proves que estableixi

columnes i braços de suport, del cables de fibra òptica multimode i coaxials, dels equips

en aquest plec.

transductors de fibra òptica (i telecomandament, en el cas de les càmeres orientables), de
les caixes d’empalmament i de derivació, del gravador-reproductor de vídeo i els cables
d’alimentació, excepte en allò inclòs en la distribució elèctrica en baixa tensió.

8.3

Tubs rígids i flexibles d’acer
El sistema de càmeres de T.V. desenvolupa les funcions de supervisió i control i està

Els tubs d’acer inoxidable flexible seran del tipus ONDAPLAST INOX o similar, amb
connexionat simple fabricat amb fleix d'acer inoxidable i amb un recobriment de PVC
adaptat al seu contorn exterior.
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Medis de transmissió, fibra òptica.

Les imatges podran gravar-se en qualsevol moment segons s’indica al plec.

El gravador-reproductor de vídeo s’instalꞏlarà al local tècnic. La resta s’instalꞏla al túnel i/o

En quant al sistema DAI, aquest serà capaç de gestionar, entre d’altres, les següents

als seus accessos, excepte el cable de fibra òptica que uneix la sala tècnica amb el

alarmes:

Centre de Control de Granollers.



Detecció d’incidents: vehicles aturats, trànsit congestionat, vehicles lents, peatons
a la vorera, vehicle en direcció contrària, pèrdua de visibilitat, entre d’altres.

Als accessos al túnel s’instalꞏlaran càmeres motoritzades a color, tipus DOMO, amb lent



motoritzada, posicionador panoràmic amb preposicionament i els elements necessaris pel

Trànsit: longitud de cues, velocitats de vehicles, distància entre vehicles, entre
d’altres.

seu telecomandament i monitorització des del Centre de Control de Granollers.



Autodiagnòstic del propi sistema DAI.

A través de les càmeres situades a l’interior del túnel el sistema proporciona una
cobertura total del mateix, sense que existeixin punts morts. Les càmeres es situaran a

9.2

Característiques generals

una distància mitja entre elles de no més 100 m, mitjançant un suport punt més alt i
centrat a la bòveda del túnel, i de manera fixa.

9.2.1

A l’interior del túnel s’instalꞏlaran càmeres a color amb distància focal fixa, destinades a la

Possibilitarà l'aplicació sota diferents condicions d'ilꞏluminació. Amb llum diürna, la

detecció i control d’incidències.

càmera subministrarà una imatge amb bon contrast. Els pixels de la imagen son

Càmeres de CTTV exteriors

transformat de analógic a digital inmediatament després de ser captat.
A més, s’associarà al sistema de càmares de televisió s’instalꞏlarà un sistema de
Detecció Automàtica d’Incidents (DAI), basat en l’anàlisi informatitzat d’imatges, que

Gràcies al xip AISC aquestes càmeres tenen noves característiques, tals com

també constarà amb la informació de càmares específiques per la detecció de flames.

l'optimització automàtica integral de la imatge, la detecció del moviment i la memòria
digital de la imatge.

9.1

Funcionament

El sistema preveurà que una sèrie d’esdeveniments forcin determinades imatges en un
dels monitors del Centre de Control.

Aquests aconteixements són :

La càmera exterior seleccionada es el model AXIS Q6045-E 50 Hz:

Característiques tècniques
Sensor imatge: f=4.45-89mm, F1.6-2.9, autofocus
Zoom: 20x optic i 12x digital, total 240x zoom



Senyal de trucada des d’un pal d’auxili.

Vídeo : H.264 amb ressolució 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x180



Senyal d’alarma d’incident ocasionat pel sistema DAI.

Consum màx: 74 W
Temperatures en operació: -50 ºC ... 50 ºC
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9.2.1.1

Execució de les obres

Es colꞏlocaran sobre columna abatible de 18 metres d’alçada i la posició serà la reflectida
en el projecte o si no n'hi ha, la indicada per la Direcció Facultativa de forma que
s'obtingui el camp visual desitjat vist en els monitors.

Materials
El material de la carcassa serà alumini amb un grau de protecció IP66, NEMA 4x i IK10.

9.2.2

Càmeres de CCTV interiors

Las càmeres de televisió s’instalꞏlaran en el interior del túnel amb objecte de subministrar
imatges en color sobre el trànsit en el interior del túnel i també controlar la circulació de

9.2.2.1 Execució de les obres

vehicles.
La càmera anirà dins d’una carcassa estanca IP67 model HOV de VIDEOTEC d'alumini
La càmera s'instalꞏlarà sobre suport i en un lateral del hastial del túnel coincidint amb el

amb apertura lateral, i el suport model WBJA del mateix fabricant per fixació en túnel.

centre del carril. La seva interdistància no superarà els 100m i la reubicació de les
càmeres es farà en funció de les recomanacions dels fabricants del sistema DAI.

Característiques tècniques
Les cameres interiors serán de tipus IP amb el DAI integrat i serán el model Trafibot de la
marca TRAFICON amb lent amb CS-mount, DC acte iris, varifocal, ANAR corrected

Figura 9.

Carcassa exterior i suport mural

d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.
El subministrament de les càmeres comprèn la seva instalꞏlació, el cablejat corresponent i
les proves i portes a punt del sistema.

9.2.3

Càmeres tèrmiques amb DAI

Las càmeres tèrmiques amb DAI integrat s’instalꞏlaran en el interior del túnel amb objecte
de detectar els incidents en la boca dels túnels.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

61

REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC I ECONOÒMIC PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES ITS I DE SEGURETAT EN
ELS TÚNELS DEL RAMAL BLANES-LLORET DE L’AUTOPISTA C-32
Clau: PC-CNC-17099

La càmera s'instalꞏlarà a uns 20 metres en l’interior del túnel i mirant a l’exterior. Es
disposarà del seu armari a peu pla acollat amb tacs químics contra l’hastial, la seva
ubicació definitiva es farà en funció de les recomanacions dels fabricants.

Característiques tècniques
Les cameres interiors serán de tipus IP amb el DAI integrat i serán el model FC-632 ITS:
lent de 19 mm de FLIR
Figura 10. Videogravador digital Lanacces

Característiques principals


Videograbador de càmeres IP embegut que grava, visualitza i transmet fins a 16
càmeres IP



Switch Ethenet PoE per CCTV opcional integrat, de 8 o 16 boques



Connexió Plug&Play, xarxa privada i securizada per a les càmeres IP



Suporti multifabricante de càmeres IP H264 ONVIF, VAPIX (AXIS), RTSP i
megapíxel (HD, Full HD, 1.3MP, 3MP, 5MP)

9.2.3.1 Execució de les obres

La càmera anirà dins d’una carcassa estanca IP66, per evitar l’entrada de pols i aigua.
També es diposarà d’un suport del mateix fabricant per per fixació en túnel.

9.2.4



Baix consum



Doble disc dur opcional configurable en mirall o com a emmagatzematge
agregat



Control de suplantació de fonts de vídeo



Certificable grau 3 i grau 4 segons les noves normes de seguretat
europees (UNEIX EN 50132-1)



Cabina per rack de 19” d'1,5O o 3O



Configurable transmissió multicast, unicast o multisesió unicast

Videogravador digital

Videograbador de Lanaccess embegut onsafe RS HM IP.

Videograbador digital embegut per 16 càmeres IP en cabina d'1,5O per a muntatge en
rack de 19".2 Inclou un disc dur de de 3TB, ampliable fins a 6TB en total. Port Ethernet
1000Basi-T. Alimentació a 220VAC.
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10 DETECCIÓ AUTOMÀTICA D’INCIDENTS (DAI)

o

Enregistrament automàtic visualització completa de les seqüències de
vídeo que inclouen les sèries d'imatges anteriors i posteriors a l'instant
de l'incident

Les càmeres interiors dels túnels, estaran connectades als PC’s de detecció automàtica

o

Etiquetat de la seqüència amb els enregistraments associats a l'alarma

d’incidències DAI. Així estaran preparades per la detecció de cues, vehicles aturats etc.,

o

Arxiu digital en disc dur i sistema extern

les càmeres estaràn distribuïdes a menys de 100 m cadascuna de manera que donin

o

Possibilitat de visualitzar en temps real la imatge d'una càmera

cobertura visual a tot el túnel donant informació en temps real al centre de control.



El detector automàtic d’accidents utilitza algoritmes per detectar incidències en el transit i

Supervisió:
o

Operacions i configuracions

o

Emmagatzematge de les dades, les alarmes i consultación dels

generació automàtica d’alarmes. Es un sistema especialment dissenyat per el control de
transit a dins de túnel.

mateixos


10.1 Funcionament
El sistema permetrà disparar alarmes automàtiques per als següents esdeveniments:




Alarmes provocades per incidents:
o

Paràmetres d’eficiència:
o

Taxa de detecció superior al 98%

o

Temps de detecció inferior a 10 seg.

Comunicació amb un sistema extern:
o

extern (GTC per exemple)

Parada de vehicle en carril normal o en el ninxol amb configuració del
sistema per a distingir entre desocupades en condicions de tràfic fluid o

o





Ralentització del tràfic en els carrils de circulació

o

Vehicle anormalment lent en tràfic fluït en carril normal

o

Vehicle que circula en sentit contrari

o

Circulació de vianants o vehicles parats en voreres

o

Detecció d’obstacles

o

Distància entre vehícles

Alarmes tècniques:
o

Pèrdua del senyal de vídeo o del senyal de comunicació

o

Avaria de l'analitzador

o

Moviments de càmera

Gestió de les seqüències de bases de dades d'incidències:

Desenvolupament

d'altres

protocols

de

comunicació

específics

compatibles amb els sistemes de DAI

congestió
o

protocol de comunicació TCP/IP permetent comunicar amb un sistema





Mesures:
o

Cabal

o

Velocitat

o

Taxa d'ocupació

o

Temps de recorregut

Detecció de fum/ perduda de visibilitat

10.2 Execució de les obres
El contractista, inclòs als preus del sistema DAI, ha de tenir en compte les recomanacions
d’enllumenat (2 cd/m2 i 65 % d’uniformitat), i en tot cas presentar un estudi del sistema
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DAI amb l’enllumenat de projecte per asegurar el correcte funcionament i evitar les falses

11 PALS SOS

alarmes.

El contractista haurà d’assegurar també que la taxa de falses alarmes inferior a 0,01

Aquest sistema permetrà la comunicació bidireccional d'àudio d'auxili. S'instalꞏlarà

falses alarmes per càmera i setmana.

normalment un pal SOS a no més de 25 metres de les boques en les dos direccions a
tots els túnels.

Els analitzadors DAI haurien d'instalꞏlar-se a les sales tècniques del túnel per a analitzar
la imatge analògiques de gran qualitat, abans de digitalitzar el vídeo per a la seva

Els pals SOS s’ubicaran en els llocs reflectits en plànols d’implantació.

transmissió per la Xarxa.
La solució VoIP es composa de codificadors/ emissors d'àudio connectats a la xarxa IP
La gestió del sistema DAI serà centralitzat des del Centre de Control de Granollers. Així

existent. En el Centre de Controld de Granollres, es disposa dels decodificadors que

dons, s’inclourà tot el programari i maquinari necessàri per la seva gestió.

permeten descomprimir la veu i passar-la a format analògic. Aquesta solució, dota al
sistema d'àudio de la mateixa redundància de la xarxa gigabit.

10.3 Proves i assajos

Per a garantir la immunitat electromagnètica i la qualitat del so la comunicació entre els
Pals SOS i el Centre de Control de Granollers es realitzarà mitjançant fibra òptica.

Es provarà i es verificarà el correcte funcionament de tots i cadascun dels components
dels equips, separadament i conjunta, i amb la resta de les instalꞏlacions previstes al
Projecte o a les modificacions acceptades per la Direcció d’Obra, comprovant que no

Les funcions que realitzarà els pals SOS són les següents:

existeixen incompatibilitats o es genera un mal funcionament, una disminució o pèrdua de



Generar trucada d’auxili.

funcionalitat d’aquest o d’altres equips.



Generar trucada de Servei.



Prioritat simultaneïtat de cridades.



Comunicació amb l’usuari:

En quant al sistema DAI, es verificà la gestió de les següents alarmes:


Detecció d’incidents: vehicles aturats, trànsit congestionat, vehicles lents, peatons
a la vorera, vehicle en direcció contrària, pèrdua de visibilitat, entre d’altres.



Trànsit: longitud de cues, velocitats de vehicles, distància entre vehicles, entre
d’altres.



Autodiagnòstic del propi sistema DAI.
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Mitjançant tons acústic.



Mitjançant sintetitzadors de veu.



Mitjançant connexió fònica full-duplex amb el centre de Control.

Prova del sistema, automàtica o sota demanda incluint:


Prova completa del pal.



Prova de línia.



Prova d’alimentació.

Configuració del Pal SOS.
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Ajustament de volum de sortida de l’amplificador d’àudio



Generació automàtica d’alarmes


Desconnexió del pal.



Fallada d’alimentació.



Porta oberta.



Transmissió de dades i veu



Ràdio



Altres funcions


Rellotge de temps real.



Lectura escriptura de posts de E/S.



Enregistrament dels comunicats d'atenció



Carcassa de polièster reforçat amb fibra de vidre pintat en *RAL 2004.



Doble altaveu FE4815M de 4” de 15 W



Conque de fibra de vidre amb reixeta metàlꞏlica de protecció i micròfon incorporat



Mòdul de comunicació digital tipus SPKE 301 FO



Font d'alimentació amb bateries



Polsador de comunicacions ZB2-BR3



Elements de tall i protecció de BT

Totes les línies de comunicacions estan protegides mitjançant elements de separació
galvànica i altres elements de protecció contra sobretensiones d'almenys 3000 V c. c.,
complint amb això amb la norma CEI 255-5 Classe C.

Tots els elements esmentats es subministraran muntats en la carcassa fins i tot cablejat
fins a bornes. L'equip de comunicacions SPKE 301 FO amb les bornes de connexió i els

11.1 Definició
En aquesta unitat d’obra queden inclosos:
-

Els pals SOS exteriors als túnels en les seves immediacions (4) i el pendent en el
PK134+800 (1).

-

La unió dels pals SOS mestre i esclaus es realitzarà amb cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de 0’91 mm de secció

-

Qualsevol treball, maquinària, material o elements auxiliar necessaris per a la

elements de protecció de comunicacions i alimentació així com altaveus i micròfon forma
un conjunt funcional que és operatiu entre temperatures de – 10 a + 50ºC i humitats
relatives entre 10 a 95 % sense condensació.

L'equip remot SPKE 301 FO es comunica per bus de comunicació amb enllaç via
FO/Ethernet a l'ordinador de control. D'aquesta forma es pot comprovar a cada moment si
està operatiu. Si a petició d'un usuari s'inicia la comunicació amb el lloc central s'inicia
amb un missatge parlat en tres idiomes que la petició de comunicació s'està cursant.

correcta i ràpida execució de l’unitat d’obra.
-

Terminal de control mitjançant el qual l’operador gestiona la xarxa de pals i el
controlador de comunicacions de la xarxa de pals que es connectarà a aquell.

L'alimentació de 230 V ± 10% 50 Hz serà d'una xarxa d'alimentació segura, que
disposarà de proteccions contra sobretensions. Això vol dir que els harmònics no superen
el 5% i que no es presenten microtalls en el subministrament. Així mateix haurà d'estar

Característiques Generals

protegida contra corrents de defecte amb un diferencial de 0,3 A. En el propi suport
s'instalꞏlarà un magnetotérmic de protecció contra sobreintensitats de 2 A.

El pal SOS exterior FO és idèntic al disseny utilitzat per la DGT la seva funcionalitat és
permetre la comunicació dels usuaris amb personal de vigilància del centre de control.

L'escomesa es realitzarà com a mínim amb una secció de 2,5 mm2 de fil de coure,

Per a això està equipat amb els següents elements:

obtenint una tensió entre neutre i terra de menor a 1,5 V c.a. rms. La impedància a terra
no ha de superar els 10 ohms.
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El sistema de senyalització i abalisament estarà format per:
Servidor de pals SOS
Es troba ubicat en el Centre de Control de Granollers i no es objecte del present projecte.

11.2



Semàfors Ambre-Vermell, de 300 mm. de diàmetre.



Senyals aspa-fletxa



Panells alfanumèrics



Pictogrames d’evacuació.

Execució de les obres
12.1 Definició

Els pals SOS exteriors s’ubicaran al lloc indicat en els plànols. Estaran ancorats
mitjançant aquests perns a la seva fonamentació de formigó, d’acord a les instruccions

En els enllaços d’entrada al nou ramal, s’ubicaran panells de 3 línies amb la possibilitat

del fabricant dels equips.

de disposar una part gràfica, pictogrames.

La instalꞏlació s'ajustarà a les indicacions reflectides per als diferents equips i que, en tot

A cada boca del túnel es colꞏlocarà, un rètol alfanumèric de 16 caràcters d’una sola fila

cas, s'ajustaran a les establertes pels fabricants. En finalitzar el muntatge es netejaran els

amb tecnologia de leds, que permetran presentar els missatges d’informació als usuaris.

diferents elements, lliurant-los en bon estat.

Podran presentar qualsevol missatge, com per exemple: (Precaució treballs, Reduir
velocitat, Precaució accident, Precaució boira, Precaució gel, Túnel tancat etc.). Els rètols

11.3 Proves i assajos

estaran controlats des de el Centre de Control de Granollers.

Coincidint amb els panells d’una fila es dispondrà de senyals aspa-fletxa sobre cada carril
Els específics de la DGC per a aquest tipus d’instalꞏlació.

indicant a l’usuari l’estat dels mateixos. Totes les senyals han de permetre tant l’aspa
vermella com la fletxa verda. La situació del túnel tancat contemplarà conjuntament les

Es provarà i es verificarà el correcte funcionament de tots i cadascun dels components

aspes com el missatge de “TÚNEL TANCAT” en els panells alfanumèrics. Aquest sistema

dels equips, separadament i conjunta, i amb la resta de les instalꞏlacions previstes al

és preferible a l’actuació amb semàfors, ja que no tothom respecta els semàfors d’entrada

Projecte o a les modificacions acceptades per la Direcció d’Obra, comprovant que no

als túnels (perquè estan habituats a interpretar-los com a regulació d’una cruïlla).

existeixen incompatibilitats o es genera un mal funcionament, una disminució o pèrdua de
funcionalitat d’aquest o d’altres equips.

Els semàfors verd-ambre-vermell d’exterior se situaran com a 150 m de les entrades al
túnel (segons implantació a document de plànols) advertint de circulació amb precaució.
Els semàfors es controlaran des de l'estació remota, amb la qual intercanviaran

12 SENYALITZACIÓ

informació.

Conjunt d’unitats d’obra que inclouen la instalꞏlació dels semàfors ambre-vermell dels
Es tractaran aquí totes aquelles unitats d'obra referents a la senyalització en els enllaços i

indicadors variables d’ús de carril (senyals aspa-fletxa), dels panells alfanumèrics, dels

en els túnels.
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS

66

REDACCIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC I ECONOÒMIC PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES ITS I DE SEGURETAT EN
ELS TÚNELS DEL RAMAL BLANES-LLORET DE L’AUTOPISTA C-32
Clau: PC-CNC-17099

pictogrames d’evacuació i els cables d’alimentació elèctrica, excepte en allò inclòs en la
instalꞏlació de distribució elèctrica.

13 PANELLS ALFANUMÈRICS

El sistema mes freqüentment acceptat per a donar una informació de tipus variable al
conductor es mitjançant els panells de missatge variable amb tecnologia de LED’s, i
poden estar situats tant en les proximitats de les boques dels túnels com als accessos
d’entrada al nou ramal. El panells serán de la marca Aesys, en concret els models:



Panell de tronc: model ERGBY 25-64x64 + EY 25-256x64



Panell d’acces: model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11



Panell de túnel: model ES320.1.16 IX



Total de pixels: 4.096



Cada Píxel es compon d'1 Led vermell, 1 LED blau, 1 LED verd i 1 Led groc



Total LED: 16.384



Conformitat a la norma EN 12966



Luminància: L3, L3, L3T



Contrasti: R3



Color: C1, C2



Angularidad: B4 horitzontal 20°(+10° -10°) vertical 10° (0° -10°)



Temperatura T1 i T2 (-25°/+60°)



Protecció: P2



Grau de contaminació D2

Caracteristiques tècniques Part Alfanumèrica EY 25-256x64


Matriu 256x64 pixels



Passo 25mm



Ambar Led 592 nm

format per bateries que són capaces de mantenir en funcionament tots els elements del



Area activa 6.400mm x 1.600mm

panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada de la tensió d'entrada monofasica.



Total de pixels: 16.384

Tambe disposaran de una CPU que permet el control de la matriu i defineix l'adreça IP



Cada Píxel es compon d'1 Led

per establir una connexió LAN amb el centre de control remot.



Total de Led: 16.384



Conformitat a la norma EN 12966



Luminància: L3, L3, L3T



Contrasti: R3



Color: C1, C2



Angularidad: B6 horitzontal 30°(+15° -15°) vertical 10° (0° -10°)



Temperatura T1 i T2 (-25°/+60°)



Protecció: P2



Grau de contaminació D2

Els panells de tronc i acces disposaran de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.),

La caixa exterior será d’alumini, amb part frontal pintada de mat negre epoxi polièster i
part posterior de color gris metalꞏlitzat amb pintura epoxi. Estructura interna d'hacer
galvanitzat.

Els panells es comuniquen amb la xarxa de comunicacions mitjançant protocol Ethernet.

Caracteristiques tècniques Gràfic ERGBY 25-64x64


Matriu 64x64 pixels



Pitch 25mm



Area activa: 1.600mm x 1.600mm
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Caracteristiques tècniques Part Alfanumèrica EAG4-128x11

Figura 11. Panell Missatge Variable de Tronc

Caracteristiques tècniques Gràfic ERGBY 20-48x48


Area activa: 960mm x 960mm



Distància entre pixels. 20mm



Total de pixels: 2.304



Cada Píxel es compon d'1 Led vermell, 1 LED blau, 1 LED verd i 1 Led groc



Total LED: 9.216



Conformitat a la norma EN 12966



Luminància: L3



Contrasti: R3



Color: C1, C2



Angularidad: B6 horitzontal 30°(+15° -15°) vertical 10° (0° -10°)



Temperatura T1 i T2 (-25°/+60°)



Protecció: P2



Grau de contaminació D2



Altura de cada caràcter 200mm



Caràcter matricial 128x11 pixels cada linea



Distància entre pixels 20mm



Ambar Led 592 nm



Area activa 2.560mm x 220mm



Total de pixels: 5.632



Cada Píxel es compon d'1 Led



Total de Led: 5.632



Conformitat a la norma EN 12966



Luminància: L3



Contrasti: R3



Color: C1, C2



Angularidad: B6 horitzontal 30°(+15° -15°) vertical 10° (0° -10°)



Temperatura T1 i T2 (-25°/+60°)



Protecció: P2



Grau de contaminació D2

Figura 12. Panell Missatge Variable d’Àcces
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Caracteristiques tècniques ES320.1.16 IX

En aquesta unitat d'obra queden inclosos:
Panells de missatges variables capaços de presentar informació relativa a:



Altura del Carácter 320mm



Matrix 7x5 Pixeles



Total de píxeles: 560



Cada píxel está compuesto por 9 Led



Total de 5.040 Leds



Leds de color amarillo 592 nm

 Vehicle avariat



Caja en inox

 Tancament del túnel per incendi u o accident greu



Dimensiones del PMV: 5.700mm x 460mm x 200mm

 Avís de congestions



Peso: 162 Kg

 Desviament aconsellable pe altres vies



Conformidad a la norma EN 12966

 Advertència de carril reversible (en cas que n’hi hagi)

 Senyalització d’obres (talls de carril,..)
 Recordatori de la limitació de velocitat
 Precaució
 Informació d’un accident (que no suposi el tancament del túnel)



Luminancia: L3

 Informació de les condicions metereológiques a la sortida del túnel



Contraste: R3

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessaris per a la



Color: C1, C2



Angularidad: B6 horizontal 30°(+15° -15°) vertical 10° (0° -10°)



Temperatura T1 y T2 (-25°/+60°)



Protección: P2



Grado de contaminación D2

correcta execució de la unitat d'obra.

13.1 Estructura de suport
Per als panells de tronc i d’acces es disposarà d’una banderola visitable en forma ´´T´´
asimètrica de braç suficient per instalꞏlació del corresponent panell (tronc o accés)
complint amb totes les especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge
de l'estructura.

Es tracta d'una estructura de tipus banderola (un sol suport) amb braç descentrat, amb la
peculiaritat de disposar dels elements necessaris per a l'accessibilitat al panell per al seu
manteniment. La banderola anirà recolzada sobre fonamentació de formigó armat, i
ancorada mitjançant perns

Figura 13. Panell Missatge Variable de Túnel

Tota l'estructura està constituïda de perfils i xapes d'acer soldats de qualitat S275 JR,
protegits mitjançant galvanització. El disseny i fabricació dels elements estructurals
s'executarà segons la instrucció EA-95. La tortillería serà galvanitzada en calenta,
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utilitzant-se cargols d'alta resistència qualitat 8.8 de M22 per a les unions dels elements

cadascuna de les mènsules, units entre si mitjançant passamans de tub Ø30 a dues

estructurals.

altures. La barana s'elevarà 1m per sobre de la passarelꞏla. La part baixa de la barana es
protegirà mitjançant rodapeu de xapa perforada.

El suport comptarà amb un registre a 1m del sòl per a l'accés al cablejat, tancat
convenientment amb tapa amb forrellat d’autotancament. Ancorat al panell per la seva
banda superior, i en la vertical de l'escala, es colꞏlocarà un sistema de seguretat
anticaidas de tipus GAMESYSTEM.

Per al panell de túnel es disposarà d’una viga travessera de suport d'acer galvanitzat, per
a col.locar a l'interior de tunel de fins a 12m de llargada. Incluint la cargoleria i tots els
elements necessaris per a la seva correcta instalꞏlació. La seva posició serà la que
reflecteixi el projecte. Es vigilarà que la seva instalꞏlació no envaeixi el gàlib interior del
túnel. Es disposarà també d’una passarelꞏla transitable per accedir tant al panell de túnel
com als aspa-fletxa en futurs treballs de manteniment sense necessitat de realitzar un tall
de carril.
Figura 14. Estructura suport panell

Com a material de sustentació i subjecció s'empraran caragols, femelles, volanderes i
Els suports del panell es realitzaran en UPN140, unint-se a la llinda per mitjà de sistema
d'abraçadora, permetent el seu lliscament al llarg de la llinda. Els suports possibilitaran la
inclinació del panell fins a 4° des de la seva vertical.

perns d'acer inoxidable. A les zones de contacte entre el panell i la futura estructura de
sustentació d'alumini, seran utilitzats elements de subjecció d'acer inoxidable. Es
seguiran en tot moment les prescripcions del fabricant.

L'escala d'accés quedarà a 2m del sòl, arribant fins a la part inferior de la passarelꞏla.
Anirà protegida en tota la seva longitud per la biona en forma de gàbia. La biona quedarà

14 SENYALS ASPA-FLETXA

tancat per la part inferior mitjançant una trapa abatible, assegurat amb cadenat de
seguretat. Es disposarà un tram d'escala complementari de 2m, adherit a la resta, i que
es lliscarà per la part inferior fins a arribar al sòl.

Senyals que tenen com a finalitat aclarir al conductor l’estat de circulació per els carrils de
la via. En determinades ocasions pot ser necessari redistribuir el trànsit en una via amb la

La passarelꞏla estarà constituïda per mènsules de IPE120, distribuïdes al llarg de la llinda

finalitat d’augmentar la capacitat, eficiència i seguretat de la via, degut a congestions,

en espais de 80cm o menys, sobre les quals descansessin peces de trámex. L'amplària

accidents, condicions metreológiques adverses, pas de transports especials, etc.

útil de la passarelꞏla serà de 1m. Sobre la vertical de l'escala es disposarà una porta
d'accés en el propi trámex. Per constituir la barana es colꞏlocaran puntals cargolats a
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Aspa vermella, per indicar que no es pot circular per el carril.



Fletxa verda, per indicar que està permesa la circulació.



Fletxa groga a 45º a dreta i/o esquerra, per indicar que cal abandonar el carril.

El model seleccionat per instalꞏlar será el mod. EFC4S900/25 de la marca AESYS.

14.1 Execució de les Obres
La seva posició serà la indicada en el projecte.

S’instal.laran senyals aspa-fletxa a les boques d’entrada de cada túnel, segons indiquen
els plànols del projecte. Es vigilarà a la seva instalꞏlació que no envaeixin el gàlib interior

Caracteristiques mod. EFC4S900/25


Area activa: 900mm x 900mm



Colores utilizados: rojo, verde, amarillo



Pixeles instalados sólo donde es necesario



Dimensiones externas: 1.100mm x 1.100mm x 150mm



Peso: 36 Kg



Material: aluminio



Conformidad con la normativa EN 12966:

del túnel.

S’instalꞏlarà també, en cada boca del túnel una biga d'acer galvanitzat en calent de fins a
10 m. de longitud per suportar els senyals aspa-fletxa i el panel missatge variable de
túnel. Incloent tacs quimics d'ancoratge a túnel, material auxiliar i accessoris. La partida
anterior inclou disposar d'una passarelꞏla transitable per accedir al manteniment dels
aspa-fletxes i panell de túnel.



Luminancia: L3



Contraste: R3



Color: C1, C2



Angularidad: B4 (horizontal –10°/+10° vertical 0°/–10°)



Températura: T1 y T2 ( -25° / +60°) probado T3



Protección: P2 (IP55)

Els semàfors vermell-ambre-verd d’exterior es situaran aproximadament a 150 m de les



Contaminación: D2

entrades al túnel (segons implantació a document de plànols) advertint de circulació amb

15 SEMÀFORS

precaució. Els semàfors es controlaran des de l'estació remota, amb la qual
Les senyals aspa-fletxa es comunicaran amb la xarxa de comunicacions mitjançant

intercanviaran informació.

protocol Ethernet. Es situaran a cada una de les boques d’entrada dels túnels.
El semàfor seleccionat es el model ALUSTAR de la marca Swarco d’alumini, amb 3
En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd de 230 V. Disposa de les tapes en
part superior i inferior, visors, juntes i cablejat intern.



Els senyals aspa-fletxa i elements de subjecció.



Elements de control necessaris per al seu accionament.



Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessaris per a la

Per a suport de la semaforització en el túnel Tres Turons es disposarà d’un portic no

correcta execució de la unitat d'obra.

transitable i amb una llum suficient per a l’ample de plataforma en aquest punt (aprox. 28
metres). En el cas del túnel de l’Àngel es dispondrà d’un bàcul per al suport de la
semaforització.

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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En aquestes unitats d'obra queden inclosos els elements següents:
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessaris per a la correcta i


Els semàfors d'accés a túnels, suports de fixació i altres elements sustentadors.



Subminstrament e instalꞏlació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no visitable de



ràpida execució de la unitat d'obra.

fins a 28m.de llum i 5,50 m. de gàlib per 2 semàfors, sense esnivells en els

Aquestes seguiren en tot moment les especificacions indicades al Reial decret 485/1997,

suports, amb suports per a semàfors i perns d'ancoratge.

de 14 d'abril, que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització de

Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada totalment

seguretat i salut en el treball.

instalꞏlada. Inclou els perns d'ancoratge.


Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessaris per a la seva
correcta execució de la unitat d'obra.

15.1

Execució de les Obres

16.1 Materials
Lluminària amb làmina d'acer esmaltat al foc, amb pictogrames i inscripcions realitzades
en pigment fotolluminiscent de llarga duració. L'esmaltat haurà de suportar els freqüents
rentats de les parets del túnel sense perdre les seves característiques fotolluminiscents.

La seva posició serà la que indiqui el projecte, d’acord als plànosl.

Els suports dels semàfors V/A/V d’exterior s’instalꞏlaran sobre fonaments de formigó de
dimensions adequades segons les característiques del terreny i amb espàrrecs
d’ancoratge d’acord amb les indicacions del fabricant. L’entrada de cables estarà prevista
als fonaments a través de tub de PVC o tub corrugat de, com a mínim, 70 mm de
diàmetre que desembocarà dins del bàcul/pòrtic.

Cada bàcul/pòrtic tindrà la corresponent pica de connexió a terra, que es connectarà a la
xarxa general de terres de baixa tensió de la instalꞏlació mitjançant un cable nu de 35
mm2.

Pictograma: SENYALITZACIÓ RECORREGUT AMB METRATGE
Dimensions: 1000 x 600 mm
Hauran de complir-se els següents mesuraments de lluminància i temps de decadència,
d'acord amb la norma DIN 67510-1:
Lluminància als 10 minuts:20,5 mcd/m2.
Lluminància als 60 minuts:3,1 mcd/m2.

16 RÈTOLS FOTOLLUMINISCENTS

Temps de decadència (fins a lluminància de 0,3 mcd/ m2)519 minuts

En aquesta unitat d'obra queden inclosos els rètols lluminosos d’evacuació del túnel,
indicant la distància a les boques.

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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16.2

sobre semàfors en els accessos i funcions com control de velocitat en els

Execució de les Obres

accessos.
La seva posició serà la indicada en projecte i segons plans.



Sortides no cícliques. D’aplicació sobre dispositius tals com semàfors de boques
de túnels, intermitents interiors, senyals variables (STOP, prohibit avançar, etc..) .



Els senyals és fixaran mitjançant quatre cargols d'acer inoxidable antirobatori de
30/50 x 8 mm, amb volanderes de gran tamany, també d'acer inoxidable (o cargol
volandera) i tac d'ancoratge.

17.1

Proves i assajos

Es provarà i es verificarà el correcte funcionament de tots i cadascun dels components

17 EQUIP REGULADOR DE SENYALS I SEMÀFORS

dels equips, separadament i conjunta, i amb la resta de les instalꞏlacions previstes al
Projecte o a les modificacions acceptades per la Direcció d’Obra, comprovant que no
existeixen incompatibilitats o es genera un mal funcionament, una disminució o pèrdua de
funcionalitat d’aquest o d’altres equips.

Consisteix amb un equip electrònic dotat de microprocessador, que té com a funció
principal el control de les següents tipus de senyals:



Control de l’encesa/apagat de les senyals aspa/fletxa vertical verda/fletxa

18 CONTROL DE TRÀNSIT

inclinada groga, i control de les seves incompatibilitats a nivell hardware. (A part
del control d’incompatibilitats a nivell de l’aplicació de gestió).


Control dels aspectes de tot tipus de semàfors (Vermell/verd/groc; vermell/groc,..)
i amb la possibilitats de establir plans de trànsit en funció de determinades
situacions.

Les unitats d'obra incloses en Control de Trànsit són la instalꞏlació de les espires de llaç
inductiu i la ETDI de Indra.
El sistema de control de trànsit estarà format, per una banda, per un conjunt de detectors
de llaç inductiu (amb els seus bucles sensibles respectius), instalꞏlats de manera idònia
per mesurar les diverses variables de trànsit i situats en una sèrie de punts al llarg del

Estarà controlat per la ERU a través d’un port sèrie RS-232.

traçat.

Disposa d’un programa base que desenvolupa els plans de senyalització previstos als

I per altra banda la ETDI de Indra, que es caracteritza perquè corre sobre una plataforma

dispositius lluminosos que tingui connectats.

molt robusta i potent, un PC industrial, amb un sistema operatiu en temps real: QNX.
Aquest PC pot ser en el mateix que la ERU (d'on es deriva la seva nomenclatura ETD

Disposa de dos tipus de control sobre las sortides.


integrada = ETDI).

Sortides cícliques. Aquestes sortides efectuen un control sobre el dispositius
lluminosos amb una seqüència predeterminada i programable. Serà d’aplicació

D'aquesta forma la ETDI es pot entendre com una ERU amb una funcionalitat afegida de
ETD, amb el que la ETDI cobreix les prestacions pròpies de la ERU com a controlador de
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uns altres elements de camp (Senyalització variable, controladors de túnel...) servint al

o

Dissipador/ventilador perfil baix

seu torn com a pont de comunicacions entre tots aquests elements i el centre de control.

o

Chipset TX

Les dades dels detectors es faran servir per a obtenir informació diversa, com ara:

o

512 kbyets cache



Comptatge de vehicles.



Detecció de velocitat.



Classificació per velocitat.



Classificació per llargària.



Distància entre vehicles (gap).



Temps d'ocupació.



Gap.



Sentit de marxa.



Algoritmes de detecció de cues i incidències.



2 ports serie RS-232



16 Mbytes RAM dinâmica SIMM EDO



Tarjeta de E/S digitals 8 ent/8sortides. Relés.



Disc dur 4.3 Gb Quantum Ultra/66 Shock Protection System



Targeta ISA de 8,16,32 o 48 entrades digitals optoacoplades per captura de
pulsos (en funció del nombre de detectors a instalar)

Donat que el controlador es equivalent al de la ERU de Indra, totes les prestacions
d’aquest es fan extensives a les de la ETDI, per el que es recomana veure el capitol
corresponent a la ERU.

S'instalꞏlaran detectors de llaç inductiu a tots els carrils en les seccions transversals de la
calçada que s'indiqui als plànols.

18.1.2 Caracteristiques del Mòdul de Detecció

18.1 ETD

Cada ETDI té capacitat per controlar fins un total de 48 punts de sensorització que seran
Els components bàsics per el funcionament de la ETDI son els següents:

del tipus inductiu (espira). El mòdul conté:



Controlador (ERU)



Backpane passiu



Mòdul de detecció de vehicles



Font alimentació



Periferics de comunicacions



Detectors muntats en rack



Sistema d’alimentació (proteccions i SAI)



Cable de connexió Rack-PC. Sub-D 25

18.1.1 Caracteristiques del controlador

El mòdul de detecció pot estar ubicat en un altre armari diferent on esta ubicat el PC de la
ETD com succeix en l’enllaç de Fenals:

Es tracta d’un PC industrial basat en:



Placa processador ISA/PCI model que inclou:
o

CPU Intel Pentium de baix consum

DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
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Sortida de detecció



Proteccions contra sobretensió i sobreintensitat



Conector DIN 41612



Caràtula frontal de 1.5 pasos d’amplada, amb microinterruptors.



Indicació frontal de detecció de vehicles mitjançant Led.

18.2 Espires llaç inductiu
Figura 15. Mòdul detecció ETDI

Les espires de llaç inductiu han de permetre la detecció de vehicles, discriminant-ne els
pesats, i emetre senyals que permetin el comptat de vehicles i la presa de les decisions

El detector inductiu consta de espires i un mòdul anomenat detector format per un

previstes en els diferents algorismes de control.

oscilꞏlador i un circuit electrònic que interpreta les variacions de freqüència causades per
l’alteració del camp magnètic al pas de vehicles sobre les espires instalꞏlades a la
calçada.

El cable utilitzat per a la construcció de l'espira ha d'arribar fins a l'equip sense talls. El
tram de cables que uneix l'espira amb l'equip no ha de superar els 100 m de longitud i ha
d'entrellaçar-se amb almenys 25 voltes per metre. Si es comparteixen conductes de

El funcionament de l’oscilador es independent per cada espira, per tant no existeix
acoplament entre els circuits que arriben a les dues espires ni a les adjacents. A més, els

cablejat es recomana pujar la quantitat de voltes per metre i utilitzar cable mallat, el qual
haurà de connectar-se a terra del costat de l'equip.

detectors porten un control de curtcircuit i curtcircuit obert.
La forma de l'espira, excepte en condicions prohibitives, haurà de ser rectangular. Els
Les targetes detectores tenen les següents característiques:

costats més curts han de seguir la direcció del trànsit. Els costats més llargs haurien
d'estar a una distància major a un metre.



Format Europa (100 mm x 160 mm)



Capacitat per dos espires inductives

La secció del cable ha de ser d'1,5 mm quadrats o major. El cable pot ser de coure



Controlador per microprocesador

multifilar amb coberta siliconada.



Tecnologia CMOS i HCMOS



Sensibilitat programable per microinterruptors accesibles desde caratula amb

Si s'han de colꞏlocar dues espires prop i connectades a diferents equips, s'han de triar

possibilitat de 5 valors diferents

diferents freqüències en cadascú per evitar interferències i no acostar-les més de dos



Sensiblitat máxima 0.02%

metres. Si ambdues espires es connecten al mateix equip aquesta restricció no existeix.



Temps d’inhibició programable per microinterruptors accesibles desde caratula
amb possibilitat de 4 valors: 15 segons, 1, 3 y 5 minuts.



Freqüencia d’exitació de l’espira inductiva variable a fi d’evitar acoplaments entre
espires pròximes (3 freqüències d’oscilꞏlació diferent)
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útil tallar les cantonades del rectangle a 45° per ajudar amb el radi de curvatura màxim

CLASIFICACIÓ

permès pel cable utilitzat.



De vehicles, al menys en 3 categories diferents:
o

La correcta instalꞏlació de l'espira donarà com resultat una detecció òptima. Si una espira

Classificació per velocitat (fins a 6 categories): La remota
determina, a partir dels senyals d'ambdós detectors i de la distància

falla no hi ha possibilitat de reparació a causa del mètode d'instalꞏlació.

entre els bucles, la velocitat a que circulen els vehicles i fa
incrementar el comptador de la categoria corresponent.

El tall s'ha d'omplir amb una resina epoxi. S'ha de tenir atenció de no atrapar aigua o un
o

altre material en realitzar el segellat ja que això podria afectar el mesurament.

Classificació per grandària (fins a 6 categories): Un cop coneguda
la velocitat i la durada del senyal d'un detector, l'estació remota
determina la grandària del vehicle i fa incrementar el comptador de
la categoria corresponent.

18.3 Funcionament
o

de distància (gap): La remota determina, a partir de la velocitat d'un

Els detectors generen un senyal (tancament de contacte) quan un vehicle se situa

vehicle i el temps transcorregut a l'anterior, la interdistància entre

damunt el bucle al qual estan connectats. La instalꞏlació de dos detectors per carril

ells, i fa incrementar el comptador si el valor és inferior al

permet que l'estació remota analitzi els senyals rebuts dels detectors i pugui obtenir

programat.

diferents dades:

18.3.1 Execució de les obres

CONTROL


Velocitat mitja



Velocitat puntual



Intensitat de vehicles (vehicles/hora)



Volum de vehicles en un determinat sentit



Alarma de congestió (Algoritme HIOCC) i Cua: La detecció de cua es
realitza a una única parella d'espires. Si el temps d'ocupació supera els 4



Classificació de vehicles per distància entre ells segons un umbral

El sistema de control de trànsit estarà format per un conjunt de detectors de llaç inductiu
(amb els seus bucles sensibles respectius), instal•lats de manera idònia per mesurar les
diverses variables de trànsit i situats en una sèrie de punts al llarg del traçat.

Es faran servir per a obtenir informació diversa, com ara:

segons, o en un interval de 10 segons el temps d'ocupació és 6 segons es

 Comptatge de vehicles.

determinarà cua. Una vegada determinada cua, per passar a l'estat de "no

 Detecció de velocitat.

cua" el temps d'ocupació total a l’interval de 10 segons ha de ser menor de

 Classificació per velocitat.

5 segons, sempre que no hi hagi 4 segons seguits d’ocupació.

 Classificació per llargària.

Sentit de la circulació i Detecció de vehicle circulant en sentit contrari: La

 Temps d'ocupació.

seqüència de senyals provinents del dos detectors situats al mateix carril

 Gap.

permet a l'estació determinar el sentit de la circulació.

 Sentit de marxa.
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18.3.2 Proves i assajos

permet configuracions més compactes i de menor consum elèctric. En qualsevol cas la
configuració mínima és:

Es provarà i es verificarà el correcte funcionament de tots i cadascun dels components
dels equips, separadament i conjunta, i amb la resta de les instalꞏlacions previstes al

 Armari metàlꞏlic amb Xassís Rack Industrial 19’’ 4*Us

Projecte o a les modificacions acceptades per la Direcció d’Obra, comprovant que no

 Placa Processador en format ISA/PCI o PC-104, segons opció.

existeixen incompatibilitats o es genera un mal funcionament, una disminució o pèrdua de

 Targeta de xarxa 10/100.

funcionalitat d’aquest o d’altres equips.

 Processador Intel Pentium.
 Targeta SVGA.
 Targeta de 8 entrades digitals i 8 sortides a relés per a recepció d'alarmes i
activació de mecanismes locals.
 Targeta 4 ports seriï RS-232 amb polp DB25 de 2m.

19 ESTACIONS REMOTES UNIVERSALS

 Disc Dur 40 Gb (o disc tipus “flaix disk” segons opció)
 Regletero

d'alimentació

elèctrica

amb

proteccions

contra

sobre-tensions

i

descàrregues de xarxa.

Els equips instalꞏlats al túnel generaran una important quantitat de informació que ha de
ser analitzada per pendre decisions, la major part de les quals afectaran a altres
instalꞏlacions del túnel, i ha de ser arxivada per a disposar d’un registre històric i que ajudi

La ERU es pot ampliar amb varis mòdul, el principal a tenir en compte será el mòdul de

a resoldre el problemes futurs que pugui presentar l’explotació del túnel.

control de túnels (que proporciona l'interfície necessari per a la interconnexió
entre la ERU i els sensors i actuadors instalꞏlats en els túnels, a més d'integrar

La transmissió de l’informació generada al túnel cap al Centre de Control de Granollers,

el

mòdul

programari

que

permet

el

procés

dels

automatismes

locals

i

la

estarà gestionada per unes unitats Remotes universals (ERU), que estaran ubicades a la

comunicació amb el centre de control). Aquest mòdul es complementa amb perifèrics

sala tècnica de cada túnel.

d'Entrada- Sortida Profibus.

Les ERU’s que s’han seleccionat per instalꞏlar al túnel son la ERU-Túnel de Indra i

La comunicació de la ERU amb el Centre de Control es realitzarà mitjançant protocol

cumplint amb les especificacions de la Circular 3/05 DGC al voltant de les

Ethernet.

“Especificacions Tècniques per l’Equipament de Tunels de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya”.

19.1 Plataforma

19.2 Mòduls d’entrades i sortides analògic-digitals
Les diferents E/S del tipus digital i analògic, que ha de tractar la ERU es solucionaran
mitjançant mòduls de E/S que cumpleixin amb l’estandad Profibus DP.

La plataforma maquinari de la ERU està basada en un PC industrial basat en format de
placa basi tipus ISA-PCI que permet major flexibilitat d'ampliació o tipus PC-104 que
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Aquest mòduls es connectaran i controlaran per la ERU mitjançant bus. Això permet
realitzar instalꞏlacions amb una alta concentració de mòduls a la pròpia ERU o be
distribuint els mateixos al llarg de la instalꞏlació.

20 FUNCIONAMENT CONJUNT DE LES NSTALꞏLACIONS
DEL TÚNEL

De manera genèrica, els mòduls que poden componsasr una capçalera Profibus son els
El control del funcionament conjunt de les instalꞏlacions del Túnel es realitzarà un cop que

següents:

s'hagi efectuat les següents activitats:
1. Obtenir de tots els fabricants dels equips que vagin a instalꞏlar-se al Túnel el

1. Gateway. Interconexió amb el bus de camp Profibus
2. Mòdul alimentació. Proporciona alimentació als mòduls i a les bornes de

acompanyat dels certificats de conformitat amb les normes i assajos que siguin

conexionat

exigides.

3. Mòdul en bloc. Son mòduls de 16/32 entrades/sortides digitals
4. Mòduls

corresponent certificat de característiques; que, necessàriament haurà d'estar

simples.

Son

mòduls

de

2/4

entrades/sortides

entrades/sortides analògiques
5. Tope final
6. Base mòdul simple
7. Base mòdul en bloc

digitals

i

½

Pel que es refereix als cables resistents al foc es requeriran certificats d'assajos per
acreditar el compliment de les propietats següent:


No propagació de la flama; segons IEC 60332-1.



No propagació de l'incendi; segons IEC 60332-3. Categoria A.



Resistència al foc; segons BS 6387. Categoria C.



Opacitat dels fums; segons IEC 61034-2.



Gasos de combustió; segons IEC 60754-1 i 2.

2. A la seva arribada a l'obra es comprovarà que tots els equips subministrats es
corresponen amb les característiques del material solꞏlicitat i que, junt amb ells,
s'entrega el corresponent manual d'ús i manteniment.
Tots els equips seran provats individualment i es constarà per escrit que funcionen
d'acord amb les seves característiques.
3. Els diferents sistemes de seguretat, un cop instalꞏlats al Túnel, seran provats per
separat; per constatar que són capaços de proporcionar les prestacions previstes en
el Projecte.
4. Un cop que s'hagin completat el muntatge de totes les instalꞏlacions, inclòs el sistema
Figura 16. Aspecte capçalera i mòduls I/O Profibus

informatitzat de gestió tècnica, es faran simulacions del funcionament del túnel; tant
en condicions normals com en les d'emergència més habituals.

Cada simulació a realitzar haurà de ser adequadament planificada preveient les
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instalꞏlacions a comprovar i els paràmetres que han de ser mesurats. De cada simulació
realitzada es redactarà el corresponent informe que comprendrà l'anàlisi de les
deficiències observades i les recomanacions per corregir-les.

Haurà de prestar-se una atenció especial a la comprovació del funcionament dels
següents equips i instalꞏlacions:


Tancament del túnel



Detecció Automàtica d'Incidents.

No s'haurà d'iniciar l'explotació del Túnel sense que s'hagin completat els assajos
previstos i sense que s'hagin corregit les deficiències que, si escau, s'haguessin pogut
trobar en el funcionament de les instalꞏlacions de seguretat del túnel.

21 CONCLUSIÓ
Amb tot l’exposat al present Plec de Condicions, així com a la resta els documents que
integren el Projecte, el mateix es creu suficientment justificat i s’eleva a la consideració de
la Superioritat.
Barcelona, desembre de 2018
L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

Signat:

Eduard Cuadrat Fondevila
AUDINGINTRAESA
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