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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL  

 
Identificació de la sessió: 
Número ............................ 7/2018 

Caràcter............................ extraordinari  

Data .................................. 29 de novembre de 2018 

Lloc ................................... Despatx d’alcaldia 

Hora d’inici........................ 18:00 h 

Hora d’acabament ............ 18:20 h 

 

 
Assistents: 
Miquel Sala Muntada, alcalde 

Marc Solanelles Solans, 2on tinent d’alcalde 

Carme Sala Sala 

 

Excusa la seva absència el regidor Ricard Pérez Llordés 
 
Assistents tècnics assessors 
Joan Simon Betriu, tècnic municipal 

 
 
Altres assistents regidors: 
Carme Lostao Otero 

 
 
Secretària 
Esther Garrido Hernández, secretària-interventora de la corporació 

 

 

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió. 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
Part Resolutiva: 
 

CVE: 20190-06211-72166-18023

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 



  

AJUNTAMENT  

D’OLIANA 
 
Núm. Exp.: 320/2018 

Descripció.: Sessió 7-2018. Junta de Govern Local extraordinària (29.11.2018) 

 

 

 

1. Acceptació de comunicacions d’obres menors.  

2. Acceptació d’una comunicació de canvi de titularitat d’una activitat.  

3. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 

administratives particulars i plec de prescripcions tècniques de les obres de 

millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric Granados.  

 

 
Part Resolutiva: 
 
1. Acceptació de comunicacions d’obres menors.  
 
Comunicació Obres menors: 
 

Número d’expedient: 317/2018 

Sol·licitant: Sr. Mihail Grosu 

Assumpte: Col·locació de pladur al sostre de dues habitacions 

 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2018 el Sr. Mihail Grosu,  va presentar al registre 
general d’aquest ajuntament una comunicació d’obres per a la col·locació de pladur en 
el sostre de dues habitacions de l’immoble situar al Carrer Amadeu Vives, núm. 7, 3er-
1a d’Oliana, adjuntant amb la sol·licitud el pressupost d’execució de les obres, per import 
de 445,40 €.  
 
Atès que en data 22 de novembre de 2018 el tècnic municipal, emet informe de caràcter 
favorable, en el qual estableix que la sol·licitud objecte d’aquest expedient està subjecta 
al règim de comunicació prèvia.  
 
Atès que en data 27 de novembre de 2018 la secretària emet informe en relació a la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual estableix que: 

 
En conseqüència, el procediment per a portar a terme la comunicació prèvia és el 
següent: 
 
A. Presentada la comunicació prèvia, valdrà verificar que compleixi els requisits 

establerts en els articles 72 i següents de RPLU. 
 
B. La persona interessada està habilitada per a executar l’acte de què es tracti, 

des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents 
requerits, amb les excepcions previstes en el propi reglament, en la legislació 
de règim local, i en les ordenances municipals.  

 
C. D’acord amb l’article 74.1 del RPLU l’Ajuntament podrà verificar les dades de 

la comunicació i documentació presentades. D’aquesta comprovació se’n 
deixarà constància a l’expedient mitjançant la corresponent acta d’inspecció. 
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S’informa favorablement l’expedient.  
 
Tanmateix la Corporació resoldrà allò que estimi convenient. 

 
Atès que d’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a 
llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits a la legislació urbanística 
vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions 
contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al 
planejament. La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
Atès que d’acord amb l’art. 187 del TRLUC, estableix els actes que es estan subjectes 
a llicència urbanística, amb les excepcions recollides en l’article 187.ter. L’article 
187.bis del TRLUC recull els actes subjectes a comunicació prèvia, amb les 
excepcions dels articles 187.2 i 187 ter. L’article 187 ter estableix els actes que no 
estan subjectes a llicència urbanística o comunicació prèvia. L’expedient objecte 
d’aquest expedient està subjecte a comunicació prèvia (art. 187.bis TRLUC) 

 
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, de conformitat 
amb la delegació feta per part de l’Alcaldia, per resolució número 114/2015, de 29 de 
juny de 2015, i per Decret d’Alcaldia 186/2015-bis, de 5 d’octubre de 2015, per 
unanimitat dels assistents,  

 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la comunicació d’obres presentada pel Sr. Mihail Grosu per a la 
col·locació de pladur a dues habitacions de l’immoble situar al Carrer Amadeu Vives, 
núm. 7, 3er-1a d’Oliana, d’acord amb la documentació adjuntada amb la sol·licitud, 
amb l’advertiment que en cas de modificació o canvi durant l’execució de les obres, 
seria necessària la notificació a aquest ajuntament per tal de constatar que no altera 
la comunicació presentada. 
 
SEGON.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta comunicació al compliment de les 
prescripcions generals que figuren en el POUM. 
 
TERCER.- En tot cas, les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, 
comptat a partir de l’endemà de la notificació de la seva resolució. La durada màxima 
de l’execució de l’obra és de 3 anys, comptats a partir de l’endemà de la notificació 
de la Resolució. També cal advertir el titular de la llicència que la caducitat d’aquesta 
es produeix pel transcurs d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé 
sense haver-les acabat, sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar un pròrroga 
abans de l’esgotament del termini per iniciar o acabar les obres.  
 

QUART.- Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real 
i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que 

CVE: 20190-06211-72166-18023
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procedeixin, s’aprova la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
i de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques, d’acord amb les dades següents:  
 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Mihail Grosu, en el termini de deu dies. 
 
SISÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 
2. Acceptació d’una comunicació de canvi de titularitat d’una activitat.  

Vista la sol·licitud presentada en data 16 de novembre de 2016 al registre general 

d’aquest ajuntament, per a què es prengui coneixement canvi de titularitat de la llicència 

de l’administració de la gestoria (assessoria fiscal, laboral i comptable) situada a 

l’Avinguda de l’Alt Urgell núm. 11 baixos, que figurava a nom de Francesc Pubill Carro 

en favor de Marta Mascó Pasin.  

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de comprovació de compliment del 

manteniment dels requisits que propiciaren la concessió de la llicència de l’activitat. 

Atès que la tipologia de l’activitat descrita es troba inclosa en l’annex I de la “Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica”, 

com activitat innòcua, identificada com M692 dins les activitats professionals, 

científiques i tècniques, com a activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal.  

Atès que en la comunicació que s’aporta hi figura el nou titular i els transmetent de la 

llicència i incorpora una declaració responsable per part del nou titular en la que entre 

d’altres s’indica que  

-  Que es compleix amb la legislació vigent i que es disposa de documentació que així 

o acredita, comprometent-se en el seu manteniment durant la vigència de l’activitat   

- Que l’activitat es conforme al règim urbanístic vigent  

- Que el nou titular es subroga els drets i obligacions de la llicència assumint les 

responsabilitats dels anteriors titulars. 

 

CONCEPTE TIPUS GRAVAMEN BASE TOTAL 

Ord. 23. Taxa tramitació llicències urbanístiques 1,00 40,00 € 40,00 € 

ICIO 0,026 445,40 € 11,58 € 

  TOTAL:     51,58 € 

CVE: 20190-06211-72166-18023
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Per tot l’anterior, de conformitat amb la delegació feta per part de l’Alcaldia, per 

resolució número 114/2015, de 29 de juny de 2015, i per Decret d’Alcaldia 186/2015-

bis, de 5 d’octubre de 2015, per unanimitat dels assistents,  

 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat, en data 16 

de novembre de 2018, de l’activitat de gestoria (assessoria fiscal. Laboral i comptable) 

situada a l’Avinguda de l’Alt Urgell núm. 11 baixos, que figurava a nom de Francesc 

Pubill Carro en favor de Marta Mascó Pasin.  

 

SEGON. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la 

llicència, d’acord amb el següent detall: 

 

  

EXP: 316/2018 

TITULAR: Marta Mascó Pasin – DNI: 78083313-S 

ACTIVITAT: Assessoria fiscal, laboral i comptable 

EMPLAÇAMENT: Avinguda de l’Alt Urgell, núm. 11 baixos 

  

 
TERCER. Notificar a les persones interessades als efectes oportuns en el termini de deu 

dies.  

 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la documentació 

necessària per tal de fer efectius aquests acords. 

 

 
3. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 

administratives particulars i plec de prescripcions tècniques de les 
obres de millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric 
Granados.  

 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: Obres 

Objecte del contracte: Millora de la pavimentació i l’enllumenat públic del C/ Enric Granados 

Procediment de contractació: obert simplificat sumari Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  

Valor estimat del contracte: 83.440,52 € 

CVE: 20190-06211-72166-18023
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Pressupost base de licitació IVA exclòs: 72.556,98 € IVA%: 21 

Durada de l'execució: 2 mesos Durada màxima: 2 mesos 

 
Atès que s’ha justificat suficientment a la memòria justificativa que consta a l’expedient, 
la no divisió en lots de l’objecte del contracte.  
 
Atès que l'expedient de contractació tramitat, el qual s’ha comprovat que consta de tots 
els informes i documents necessaris. 
 
Atès que d’acord amb les característiques i de l'import del contracte s'ha optat per 
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari. 
 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la delegació de les competències de l’alcaldia 
fetes pel Decret d’Alcaldia número 114/2015, de 29 de juny de 2015 i el Decret d’Alcaldia 
número 186/2015-bis, de 5 d’octubre de 2015. 
 
 
S’ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
sumari, per a l’execució de les obres de millora del paviment i l’enllumenat del C/ Enric 
Granados d’Oliana, convocant la seva licitació. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 1532/609.02.02 87.793,95 € 

 

 

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte, que s’adjunten a l’acta com Annex I i Annex II. 
 
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut 
contemplat a l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 

CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 

CVE: 20190-06211-72166-18023
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particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la 
presentació de les ofertes ha d'estar disponible el dia de publicació de l'anunci de 
licitació. 
 
SISÈ.- Designar a la unitat tècnica formada per la secretària interventora, el Sr. Antoni 
Pasques Canut, funcionari de la corporació, i el Sr. Joan Simon Betriu, tècnic 
municipal, tècnics d'aquest Ajuntament, com a òrgan competent per procedir a 
l'obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes. 
 

SETÈ.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, procedir a l'obertura de 
les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 
 
VUITÈ.- Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, 
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que 
l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es 
procedir a l'adjudicació del contracte. 

 
NOVÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tota la 
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
 

 

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde, 

Miquel Sala Muntada, aixeca la sessió, a les sis i vint de la tarda, de la qual, com a 

secretària, estenc i certifico la present acta. 

 

         Vist i plau 

La secretària        L’alcalde  

   Miquel Sala Muntada 

 

 

 

 

 

CVE: 20190-06211-72166-18023

 

D
o
c
u
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
e
s
 
p
o
t
 
c
o
n
s
u
l
t
a
r
 
a
 
l
a
 
s
e
u
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
a
 
t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
c
o
d
i
 
d
e
 
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
(
C
V
E
)
.

 





 


 


 


Novembre 2018 


 


 


 


 


 


PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS 


 


 
Obres de millora de la pavimentació i l’enllumenat del  


C/ Enric Granados  
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 


 


A. PODER ADJUDICADOR 


ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:  
 
Ajuntament d’Oliana 


ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 
 
Junta de Govern Local 


Acord d'inici de l'expedient de contractació: Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2018 


Perfil de contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=185
2354 


Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ajuntament@oliana.cat 


 


B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 


Núm. d'Expedient  174/2018 Tipus de Contracte: Obres 


Tipus de Procediment Obert simplificat sumari 
Tramitació: Ordinària 


  


Forma de presentació d'ofertes: Electrònica           


Cap recurs especial: No 


Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No 


 


C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 


Execució de les obres de millora de la pavimentació i millora de l’enllumenat del C/ Enric Granados 
d’Oliana, que inclouen els següents treballs: 
 


- Neteja i esbrossada de vial. 
- Renovació del tram de canonada existent de fibrociment per nova canonada de polietilè, per 


evitar la seva afectació durant els treballs de compactació. 
- Nova instal·lació d’enllumenat públic amb canalització soterrada pel marge esquerre del vial, 


columnes troncocòniques d’acer galvanitzat de 8m d’alçada i llumenera model CLAP de Salvi 
o equivalent, amb font lluminosa tipus LED. 


- Moviments de terra necessari per regularitzar les alineacions i rasants. Es contempla 
excavació per a sanejament de terra vegetal, excavació de caixa de paviment i terraplenat 
amb sòl seleccionat.  


- Paviment provisional amb base de 10cm de tot-ú en tota la superfície d’actuació i triple reg 
asfàltic amb emulsió bituminosa modificada.  


- Partides alçades per a l’adopció de mesures de seguretat i salut en l’obra, seguretat vial i per 
a la gestió dels residus en l’obra.  


 
CPV:  45233200-1: Treballs diversos de pavimentació 


 


 







  


AJUNTAMENT  


D’OLIANA 
 


Núm. Exp.: 174/2018 
Descripció.: Contractació obres millora del paviment C/ Enric Granados 
 


 


 


 


 


D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 


Pressupost IVA exclòs: Tipus d'IVA aplicable: Pressupost IVA inclòs: 


72.556,98 € 21% 87.793,95 € 


Aplicació pressupostària: 1532/609.02.02 


 


E. VALOR ESTIMAT 


Pressupost base de licitació (IVA exclòs):  72.556,98 € 


Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):  10.833,55 € 


TOTAL VALOR ESTIMAT:  83.440,52 € 


 


F. RÈGIM DE FINANÇAMENT:  


Diputació de Lleida (Pla Extraordinari d’Inversions Locals 2017-2018) 62,02 % Fons propis: 37,98 % 


   


G. TERMINI D'EXECUCIÓ: 2 mesos H. PRÒRROGA: No I. TERMINI GARANTIA: 12 mesos 


 


J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No 


 


K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 


És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió establerta a l’article 202.2 de la 
LCSP, que com a mínim un/a dels treballadors/res adscrits a l’execució del contracte sigui un/a 
treballador/a jove, de menys de 25 anys, a fi de combatre l’atur juvenil.  
 


L. REVISIÓ DE PREUS: No 


 


M. GARANTIES 


PROVISIONAL: No DEFINITIVA: No COMPLEMENTÀRIA: No 


 


N. SUBROGACIÓ: Sí O. SUBCONTRACTACIÓ: Sí 


 


P. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES: Sí (màxim 15% del pressupost base de licitació) 
 


Q. DADES DE FACTURACIÓ 


Entitat contractant Ajuntament d’Oliana 


Òrgan de contractació Junta de Govern Local 


Departament amb competències en 
matèria de comptabilitat 


Intervenció 


CODI DIR3 L01251497 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL “PROJECTE DE MILLORA 
DEL PAVIMENT I L’ENLLUMENAT DEL CARRER ENRIC GRANADOS” 
 
 
PRIMERA. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és l’execució de les obres que es descriuen a l’apartat C del 


quadre de característiques.  
 


1.2 En aquest expedient no procedeix la divisió el lots tal i com s’ha justificat a la 
memòria justificativa que consta al present expedient de licitació, de conformitat 
amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 


Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 


Parlament i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP).  


 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 


de Contractes (CPV) és la que consta a l’apartat C del quadre de característiques 
del contracte.  


 
 


SEGONA. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte.  
 
La necessitat que es vol satisfer és condicionar i millorar una infraestructura viària 
bàsica ja existent al municipi d’Oliana procedint a pavimentar una via que actualment 
és de terra i millorant l’enllumenat existent, que es considera insuficient. 
 
 
TERCERA. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul son els que 
s’assenyalen a l’apartat E del quadre de característiques.  
 
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat E del quadre de 
característiques. Aquest límit és el màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu 
màxim que poder ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.  
 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha tingut en compte la previsió 
de l’article 131 del RD 1098/2001 en relació a l’article 100.2 de la LCSP: 
 







  


AJUNTAMENT  


D’OLIANA 
 


Núm. Exp.: 174/2018 
Descripció.: Contractació obres millora del paviment C/ Enric Granados 
 


 


2 
 


- El pressupost d’execució material, obtingut per la suma de les diferents 
unitats d’obra que inclouen els costos directes i indirectes: 
 


o Costos directes:  
 


 La mà s’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances 
socials. 


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


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


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


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


o Costos indirectes: 
 


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


- Les despeses generals d’estructura aplicables al pressupost d’execució 
material: del 13% relatives a despeses generals i del 6% de benefici 
industrial. 
 


- L’IVA (21%) que es sumarà al resultat obtingut de la suma del pressupost 
d’execució material i de les despeses generals d’estructura.  


 
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte.  
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3.4 S’ha complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit 
és la que s’esmenta en l’apartat D del quadre de característiques.  
 
 
QUARTA. Termini de durada del contracte. 
 
El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de 
característiques. El present contracte no serà objecte de pròrroga segons previsió de 
l’apartat H del quadre de característiques. 
 
El termini començarà a comptar des de la data de comprovació del replanteig, que s’ha 
d’estendre en el termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte o de la 
l’acceptació de l’acord d’adjudicació. 
 
La redacció del Pla de Seguretat i Salut, que serà a càrrec de l’adjudicatari, s’haurà 
d’haver presentat a l’Ajuntament d’Oliana abans de la data de signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, d’acord amb els terminis indicats al paràgraf anterior i 
d’acord amb l’establert a la clàusula divuitena d’aquest plec.  
 
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat de durada el contracte, per causa 
imputable al contractista, la corporació podrà optar per la resolució del contracte o per 
exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les penalitats que s’estableixen a l’article 
193 LCSP.  
 
 
CINQUENA. Règim jurídic del contracte.  
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria 
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 
 


a) Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 


b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  
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c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant RD 
817/2009).  


 
d) Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 


aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d‘octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (en endavant RGLCAP) 


 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contactes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contacte li resulten d’aplicació  
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seu termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.  
 
 
SISENA. Admissió de variants 
 
No s’admeten variants segons consta a l’apartat J del quadre de característiques.  
 
 
SETENA. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts a l’apartat b del quadre de característiques. 
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat sumari, 
d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, en el qual tot empresari interessat podrà 
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte 
amb els licitadors.  
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà amb la valoració d’un únic criteri, de 
conformitat amb el què s’estableix en la clàusula 12.1. 
 
 
VUITENA. Mitjans de comunicació electrònics.  
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCPS, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics.  
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8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració  responsable. Un cop rebuts 
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. A l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a 
dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat en mateix dia en el 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho desitgin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
web del perfil del contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 
Serveis de Contractació pública de la Generalitat:   
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%
C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1852354  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler 
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data 
i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa 
tant a la licitació com al contracte.  
 
8.4 Certificats digitals 
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D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
inteiror i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura del DEUC/declaració responsable i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats 
a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança. Esmenta, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”.  
 
 
NOVENA. Aptitud per contractar 
 
9.1 Podran prendre part en el procediment les persones naturals o jurídiques, amb 
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que es trobin en possessió de la 
plena capacitat d’obrar, l’activitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del 
contracte, i no es trobin incurses dins d’alguna de les prohibicions per a contractar que 
estableix l’article 71 LCSP, i no es trobin en alguns dels supòsits de la Llei 5/2006, de 
10 d’abril, de Regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels 
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i de la Llei 53/1984, de 26 de 
setembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques o 
es tracti de qualsevol dels càrrecs electrius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juliol, de Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa.  
 
9.2 De conformitat amb el què es preveu a l’article 159.6.b) LCSP s’eximeix als 
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional.  
 
9.3 De conformitat amb l’establert a la LCSP, serà obligatòria la inscripció al 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 
 
9.4 Les empreses i professionals no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea 
presentaran llurs documents constitutius de forma oficial traduïts al català o castellà i 
hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació la seva capacitat d’obrar, d’acord 
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amb el què estableixen dits article 84 i 85 LCSP, així com la seva inscripció en un 
registre professional, en les condicions que prevegi la legislació de l’Estat on estiguin 
establertes.  
 
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
s’acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb el legislació de 
l’Estat on estan establerts.  
 
9.5 No podran concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte, si aquesta 
participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. Les empreses 
que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte poden participar sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència.  
 
9.6 L’Ajuntament podrà contractar també amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment (UTE) a aquest efecte, d’acord amb els requisits de l’article 69 LCSP, 
que s’obligaran solidàriament davant l’administració.  
 
Les unions temporals d’empresaris, en la seva oferta, indicaran els noms i 
circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascuna, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar 
adjudicataris del contracte. La durada de la unió serà coincident amb la del contracte i 
fins a la seva extinció.  
 
Prèviament a la signatura del contracte, i en cas de resultar adjudicataris, hauran de 
formalitzar l’agrupació d’empresaris en escriptura pública, quedant obligats 
solidàriament, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es 
derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia 
significativa.  
 
9.7 Els requisits de capacitat, i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte.   
 
 
DESENA. Presentació de proposicions 
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10.1 La licitació es publicarà a perfil del contractant de l’Ajuntament d’Oliana i el termini 
màxim de presentació de les ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci. En el perfil del contractant s’assenyalarà la data 
final de presentació de les ofertes.  
 
10.2 Les proposicions es presentaran necessària i únicament mitjançant l’eina SOBRE 
DIGITAL integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya accessible en el perfil del contractant de l’ajuntament: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%
C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1852354  
 
Els licitadors un cop accedeixin a l’eina web de Sobre digital, han d’omplir el formulari 
per donar-se d’alta i a continuació rebran un missatge al correu indicat en el formulari 
l’alta, d’activació de la oferta. Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en 
aquest formulari serna les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina Sobre Digital, i han de ser les mateixes que les que designin en la 
declaració responsable per rebre els avisos i comunicacions electrònics.  
 
Les ofertes enviades per altres sistemes o presentades a un altre correu electrònic 
diferent a l’indicat no seran admeses, excepte en el supòsit de fallida tècnica que 
impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions. 
En aquest cas, i prèvia confirmació de la plataforma, s’ampliarà en 24 hores el termini 
de presentació d’ofertes, publicant l’esmena corresponent en el perfil del contractant i 
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin 
activat l’oferta oferint la possibilitat de presentar les ofertes per correu electrònic a 
l’adreça que s’indicarà.  
 
10.3 La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes, s’efectuarà en una fase amb la 
tramitació de l’oferta signada electrònicament i amb tots els documents que la 
composin.  
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. És obligació de les empreses licitadores passar els documents 
per un antivirus i, en cas d’arribar documents que estiguin infectats amb virus, serà 
responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir al contingut 
i per tant, quedi descartada la seva oferta.  
 
10.4 Cada licitador només podrà presentar una única proposició, i no podrà subscriure 
cap proposició en agrupació temporal amb l’altre licitadors si han presentat una 
proposició individual. L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà automàticament la 
desestimació de totes les proposicions presentades pel licitador.   
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10.5 La presentació de proposicions implica, per part dels licitadors, l’acceptació 
incondicionada de les clàusules d’aquest plec.  
 
 
ONZENA. Contingut de les ofertes i documentació a presentar  
 
11.1 Tota la documentació que es presenti, haurà d’estar signada electrònicament per 
la persona o persones amb la deguda representació legal per part de l’empresa per a 
presentar la proposició.  
 
11.2 En el SOBRE DIGITAL únic que es presentarà, s’inclourà la següent 
documentació: 
 


- Instància de sol·licitud de participació, d’acord amb el model de l’Annex 1 
d’aquest plec.  


 
- Declaració responsable del licitador, indicant que compleix les condicions 


establertes legalment per tal de poder contractar amb l’Administració (model 
Annex 2). 


 
Aquesta declaració s’haurà de presentar tot i que l’empresa estigui inclosa en el 
Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas (ROLECE). 
 
Es podrà substituir l’anterior declaració responsable per la presentació del 
document europeu únic de contractació (DEUC). 
 


- Quan els licitadors concorrin mitjançant UTE, aportaran un document que podrà 
ser privat en el que, pel cas de resultar adjudicataris, es comprometin a 
constituir-la. Aquest document haurà d’anar signat pel representant de 
cadascuna de les empreses i en ell s’indicarà la persona designada coma  
representant de l’UTE davant l’Administració, així com la participació que a 
cadascun d’ells li correspongui en la UTE. Igualment, hauran de presentar una 
memòria indicant els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst 
destinar a l’execució del contracte i justificar les raons econòmiques, 
empresarials o d’especialització tècnica o tecnològica de la constitució de l’UTE. 
 


- En el cas d’empreses i professionals no espanyols d’Estats membres de la Unió 
Europea, s’haurà de presentar la documentació que s’exigeix a la clàusula 9.4 
d’aquest plec. 
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- Declaració responsable de vigència de dades inscrites en el registre electrònic 
d’empreses licitadores (Annex 3). 


 
- Oferta econòmica segons el model de l’Annex 4.  


 
 


DOTZENA. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
 
12.1 Criteris d’adjudicació 
 
En atenció al que es preveu a l’article 159.6 LCSP, es fixa un únic criteri de valoració 
automàtica que ha de servir de base per a l’adjudicació del contracte, i que és el 
següent: 
 
Proposta econòmica fins a 100 punts com a màxim. 
 
Es valorarà de 0 a 100 punts. S'assignaran zero (0) punts a la proposta que ofereixi 
una baixa més petita i cent (100) punts a la proposta que ofereixi la baixa més gran. La 
resta d'ofertes es puntuaran de manera proporcional: 


 


�� � 100 �  
�	� 
 	�í�


�	�à� 
 	�í�
 


On: 


Px � Puntuació obtinguda per la proposta "x" 


Bx � Baixa oferida per la proposta "x", expressada en euros � Preu de licitació - preu oferit 


Bmín � Baixa més petita de totes les oferides 


BMàx � Baixa més gran de totes les oferides 


 
No s’admetran ofertes econòmiques per sobre del preu base de licitació.  
 
12.2 Adjudicació en cas d’empat 
 
En el cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, es resoldrà aplicant els criteris de l’article 147.2 LCSP.  
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat un cop siguin requerides per a fer-ho i en el termini màxim de 3 dies.  
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12.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
aplicant els paràmetres objectius previstos a l’article 85 RGLCAP, per tractar-se d’un 
procediment amb el preu com a únic criteri d’adjudicació. 
 
Quan alguna de les ofertes estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà 
als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una 
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta 
en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema a l'article 
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Rebudes les justificacions, l’òrgan de contractació sol·licitarà un informe tècnic, perquè 
analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder 
mantenir la seva oferta. 


 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 


 
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic comarcal que les analitzi, 
l’òrgan de contractació admetrà o exclourà la seva oferta motivadament. 
 
Transcorregut el termini indicat a l’efecte, si no s’obté resposta per part de l’empresa 
licitadora, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa 
licitadora exclosa del procediment.  
 
 
TRETZENA. Mesa de contractació  
 
13.1 En aplicació de l’article 326.1 LCSP, en aquest procediment no es constitueix 
Mesa de contractació.  
 
 
CATORZENA. Obertura de les proposicions 
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14.1 L’òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de l’obertura i 
de la valoració de les proposicions. 
 
L’obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic, que compleix amb els requisits de les Disposicions 
addicionals 16 i 17 a de la LCPS, garantint que l’obertura no es realitza fins que hagi 
finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte 
públic d’obertura d’aquestes. 
 
14.2 Obertes les ofertes, la seva valoració s’efectuarà de forma automàtica, d’acord 
amb la fórmula establerta a la clàusula dotzena d’aquest plec, generant-se la proposta 
d’adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació. 
 
14.3 Realitzada la proposta d’adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, a 
comprovar en el Registre Oficinal de Licitadors i empreses Classificades que l’empresa 
està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta i no està incursa en cap prohibició per contractar. 
 
D’acord amb el que disposa en l’article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions 
suposa l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les  
llistes oficials d’operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.  
 
 
QUINZENA. Adjudicació i formalització del contracte  
 
15.1 En un termini no superior a 5 dies des la finalització del termini de presentació 
proposicions, i sempre que n’hagi de requerir esmena de la documentació presentada,  
es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, 
procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.  
 
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, 
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini màxim de 15 dies. 
 
15.2 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel 
contractista de l’acord d’adjudicació, no més tard dels deu dies següents a aquell en 
què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al 
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seu compte i càrrec les corresponents despeses. 
 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s'hagués constituït. 
 
 
SETZENA. Condicions especials d’execució del contracte 
 
16.1 S’estableix a l’apartat K del quadre de característiques.  
 
16.2 L’empresa adjudicatària haurà de presentar, juntament amb l’acceptació de 
l’acord d’adjudicació, la documentació acreditativa del compliment de la condició 
especial d’execució del contracte (relació de personal destinat a l’execució del 
contracte, menor de 25 anys).  
 
16.3 En cas d’incompliment de la condició especial d’execució, s’imposaran les 
penalitats que corresponguin, d’acord amb el què estableix l’art. 192 de la LCSP.  
 
 
DISSETENA. Execució de les obres 
 
17.1 Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingues en 
el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i al 
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 
interpretació tècnica del contracte doni al contractista el director facultatiu de les obres 
i, si s’escau, el responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva 
competència.  
 
17.2 En data 26 de novembre de 2018 s’ha emès l’acta de replanteig del projecte per 
part del tècnic municipal.  
 
 
DIVUITENA. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 
18.1 El projecte executiu disposa d’un Estudi Bàsic de seguretat i salut, de conformitat 
amb els articles 4.2 i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s‘estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
En aplicació de l’estudi bàsic, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) en el Treball, de conformitat amb l’article 7 del RD 1627/1997, el qual haurà 
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d’aprovar-se per part de l’Administració abans de l’inici de l’obra, previ informe 
favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. D’acord amb el què 
s’estableix a la clàusula quarta, el PSS s’haurà d’haver presentat a l’Ajuntament 
d’Oliana abans de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  
 
18.2 El contractista es farà càrrec de les despeses que comporti el desenvolupament 
del Pla de Seguretat i Salut , d’acord amb els imports que consten al pressupost que 
serveix de base a aquesta adjudicació, per aquest concepte.  
 
18.3 L’Administració nomenarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, de 
conformitat amb el què s’estableix al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, d’acord amb el 
què s’estableix a la clàusula vint-i-unena. 
 
 
DINOVENA. Comprovació del replanteig 
 
19.1 L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig que 
es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte o 
acceptació de l’acord d’adjudicació, i un cop aprovat el Pla de Seguretat i Salut 
presentat per l’empresa adjudicatària. 
 
19.2 La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà de les obres s’efectuarà 
en presència de l’adjudicatari o del seu representat, havent en aquest darrer cas 
d’acreditar la seva representació mitjançant poder suficient, extrem que constarà a 
l’acta, que es subscriurà en la forma i amb els efectes previstos a l’article 237 LCSP i 
els articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que no contradigui la LCSP. 
 
 
VINTENA. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
20.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del 
contracte: dos mesos.  
 
20.2 Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a 
ell imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,60 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 
LCSP.  
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
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d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 
 
20.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al 
supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució, 
l’Ajuntament acordarà la imposició de penalitats en proporció a la gravetat de 
l’incompliment, amb un màxim del 10% del pressupost del contacte (IVA exclòs), en 
els termes i condicions establerts a l’article 192.1 LCSP. 
 
20.4 Quan el contractista per causes imputables a ell mateix, hagués incomplert 
parcialment l’execució de les prestacions definides al contracte, l’Administració podrà 
optar, segons les circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició de 
penalitats, prèvia justificació, fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte 
(IVA exclòs). 
 
20.5 Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals es seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable comarcal de l’obra i informe jurídic, per l’òrgan de contractació, posant 
fi l’acord que s’adopti a la via administrativa. 
 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per part de l’Ajuntament 
d’Oliana es realitzarà en el moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No 
obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels 
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més 
al desenvolupament de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se 
aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia 
del contracte. 
 
20.6 Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista, previ acord de l’òrgan de contractació, segons l’article 194  LCSP.  
 
20.7 Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós o 
incompliment parcial no cobrissin els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà 
una indemnització per danys i perjudicis.  
 
 
VINT-I-UNENA. Responsable municipal del contacte i Director Facultatiu de 
l’obra 
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21.1 L’Ajuntament d’Oliana designa com a director de l’execució del contracte i com a 
responsable del contracte al Sr. Raimon Guitart i Garcia, enginyer de camins, canals i 
ports, així com a Coordinador de seguretat i salut, de conformitat amb l’article 7.2 del 
RD 1627/1997.  
 
21.2 El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb 
titulació adequada i suficient responsable de la direcció i control de l'execució de l'obra, 
assumint la representació de l'Administració davant el contractista (articles 237 a 246 
de la LCSP). 
 
El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les 
funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la LCSP, i en concret 
les següents: 
 


- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar 
que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes 
acordats en el contracte. 
 


- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el 
contracte que suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits 
de tipus administratiu. 


 
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 


incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici 
de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori 
que estableix l'article 97 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 


 
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 


compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la 
demora en la seva aplicació pugui implicar que siguin inútils posteriorment 
en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà 
sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les 
possibles indemnitzacions que puguin procedir. 


 
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 
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- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 


suscitat l'execució del contracte. 
 
 
VINT-I-DOSENA. Delegat d’obra del contractista  
 
L’empresa contractista designarà expressament un “Delegat d’obra”, amb anterioritat a 
l’inici de l’obra, perquè l’ajuntament l’accepti  tingui capacitat suficient per 
desenvolupar les funcions que li són pròpies.  
 
 
VINT-I-TRESENA. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contacte, per diferències en la interpretació del què s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 
97 RGLCAP. 
 
Llevat de motius d’interès públic que ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
 
VINT-I-QUATRENA. Drets i obligacions de les parts 
 
24.1 Abonaments al contractista 
 
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra 
executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el 
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en cap cas 
suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 
 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la 
Disposició addicional 32a de la LCSP, així com en la normativa sobre facturació 
electrònica: 
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a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Oliana.  
 


b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública és el Departament d’Intervenció de l’Ajuntament d’Oliana. 
 


c) Que el destinatari és la interventora de l’Ajuntament d’Oliana. 
 


d) Que el codi DIR3 és L01251497 
 
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar 
la factura. La factura haurà de presentar-se telemàticament a la plataforma e-FACT del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament d’Oliana, disponible a la seva pàgina web 
(www.ajuntamentoliana.cat). Tanmateix, poden remetre les factures fent servir el Punt 
General d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la 
pàgina web https://face.gob.es/es/. 
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’art. 200 LCSP.  
 
24.2 Obligacions laborals, socials i de transparència  
 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals, i del Reglament dels serveis de 
prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes 
que es promulguin durant l'execució del contracte. 
 
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 
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Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
norma, així com en aquelles normes que es dictin. 
 
24.3 Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte 
 
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 
 


a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 


b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb la subcontractació. 


c. La finalització de l’obra dins el termini de dos mesos.  
d. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 


particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 
l'execució del contracte. 


e. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 


f. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
 


Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 
l'adjudicatari ha de presentar davant la unitat administrativa que ha tramitat el 
contracte, quan li sigui requerit, la següent informació: 
 


- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes. 


- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s'hagin produït sobre aquest tema. 


 
El responsable del contracte de l’entitat elaborarà un informe sobre el compliment 
d'aquesta justificació, si així li requereix l’òrgan de contractació. En aquest informe es 
farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta 
clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte. 
 
Si aquest informe és desfavorable no es donarà curs al pagament de la factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 
del contracte, segons sigui procedent. 
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24.4 Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 
terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o 
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa per una 
ordre de l’administració. Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de 
responsabilitat civil d’import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual 
haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i el període de garantia (art. 
196 i 197 LCSP). 
 
24.5 Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
En tot cas, són obligacions de l’adjudicatari les següents: 
 


1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per a l’execució del contracte. 
  


2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions 
vigent en matèria laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de 
Seguretat Social i de Seguretat i Seguretat Social i de seguretat i salut en el 
treball. 


 
3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a 


l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de 
servituds i llicències municipals.  


 
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució 


del contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a les tasques que 
desenvolupen.  


 
5. L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o 


perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’administració, 
llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls.  
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6. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones.  


 
7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació 


tècnica del contracte li doni el director de l’obra.  
 


8. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a 
tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres.  


 
9. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències. 


  
10. El contractista ha de complir el Programa de Treball. 


 
11. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del 


contracte, cosa que serà vigilada pel director d’obres.  
 


12. El contractista ha de presentar a l’administració, en cas d’obres subjectes a la 
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, una memòria final que ha de tenir 
el contingut establert a l’article 49 de la llei esmentada.  


 
13. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 


l’ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així 
mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 
d’emprar, almenys, el català en el rètols, les publicacions, els avisos i en la 
resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte.  


 
14. El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 


 
• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 


informació d’organismes oficials o particulars.  
 


• Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris 
de materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un 
import màxim del 2% del pressupost d’adjudicació.  


 
• Les derivades del desenvolupament de l’Estudi i del Pla de Seguretat i 


Salut.  
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• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu 
conforme el qual es fa constar que les obres estan finançades per la 
Diputació de Lleida. 


 
• També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de 


l’obra i de la resta de mesures d’informació que indiqui el director de l’obra.  
 


• El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen 
els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona 
esmentada com en els límits i rodalies. A més, el contractista ha de tenir 
cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec.  


 
15. El contractista s’obliga a la gestió de residus. 


 
16. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada 


l’execució de l’obra.  
 


17. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 
amb ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que 
correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni 
edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte.  


 
 
VINT-I-CINQUENA. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins del límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu ompliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límit que estableix la LCSP.  
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert a l’article 191 LCSP.  
 
 
VINT-I-SISENA. Modificacions previstes  
 
26.1 D’acord amb les previsions de l’article 203 i 204 LCSP, perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació podrà procedir a modificar el mateix conforme als supòsits, 
condicions i límits indicats a continuació. En cap cas l’import total de les modificacions 
pot incrementar en mes del 15% del pressupost base de licitació 
 
26.2 Causes de modificació previstes: tal com consta al punt 18 de la memòria inclosa 
al projecte executiu que servei de base a aquesta licitació, serà causa de modificació 
prevista l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i que s’han 
fet tots els contactes possibles, mitjançant l’ajuntament i les diverses companyies que 
tenen serveis en l’àmbit del projecte.  
 
26.3 El procediment per a les modificacions previstes en aquesta clàusula serà el 
següent: 
 


-  s’iniciarà mitjançant informe justificatiu del director facultatiu de les 
obres en el qual es manifesti la necessitat de procedir a realitzar la 
modificació del contracte i que aquesta modificació s’ajusta a la previsió 
feta en aquesta clàusula.  


- Comunicació a l’adjudicatari i acreditaci9ó de la manifestació que el 
mateix ha estat informat de l’abast dels nous treballs i manifestant, en el 
seu cas, la seva conformitat.  


- Informe jurídic de secretaria manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència.  


- Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del 
contracte, amb validació pressupostària.  


- Formalització de la modificació contractual.  
 
26.4 Les modificacions que s’acordin seran obligatòries pel contractista. En aquest 
supòsit, el contractista restarà obligat a seguir prestant els treballs amb estricta 
subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar 
cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls.  
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VINT-I-SETENA. Modificació del contracte (art. 242 en relació a l’art. 206 LCSP) 
 
27.1 Seran obligatòries pel contractista les modificacions que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració de la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu 
inicial del contracte IVA exclòs, de conformitat amb l’art. 206.1 LCSP. En aquest cas, 
la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb 
la causa prevista a l’art. 211.1.g) LCSP.  
 
27.2 La modificació del contracte només es podrà efectuar quan es compleixin els 
requisits i concorrin els supòsits previstos a l’art. 205 LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat a l’art. 191 LCSP i amb les particularitats previstes a l’art. 207 
LCSP.  
 
27.3 Les modificacions del contractes es formalitzaran d’acord amb el què estableix 
l’art. 153 LCSP.  
 
27.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les alteracions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil del contractant.  
 
27.5 de conformitat amb l’art. 242.2.i).ii) de la LCSP no tindran consideració de 
modificacions: 
 


-  L’excés de medicions, enteses com a tals, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament amb el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes a les medicions dels projectes, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10% de contracte 
inicial. Aquest excés de medicions estarà recollit a la certificació final d’obra.  


 
- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts a 


la LCSP, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a 
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del 
contracte.  


 
 
VINT-I-VUITENA. Successió i cessió del contracte 
 
28.1 Successió en la personal del contractista – art. 98 LCSP- 
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitats, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida e 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït.  
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista.  
 
28.2 Cessió del contracte –art. 214 LCSP- 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeixi no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte 
ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 
quan es compleixin els requisits següents: 
 


- L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
Si transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificar la 
resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  


- L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per cent 100 de 
l’import del contracte. Amb les excepcions que estableix el propi article 
214.2.b) LCSP. 


- La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, 
en escriptura pública.  


 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.  
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VINT-I-NOVENA. Subcontractació 
 
29.1 Es permet la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 LCSP d’acord 
amb el que es preveu en l’apart O del quadre de característiques. el subcontractista ha 
de complir els requisits exigits en aquest plec a les empreses licitadores 
 
29.2 La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 
 
a) Comunicació prèvia i per escrit l’Ajuntament d’Oliana, per part de l'adjudicatari, de 
les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 
 


- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, 
capacitat i solvència. 


- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 
- Import de les prestacions a subcontractar. 


 
29.3 No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 
amb l'Administració ni que no disposin de la capacitat, solvència i habilitació 
professional precisa per executar les prestacions concretes que es subcontracten. 
 
29.4 El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici 
dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 
que realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 
5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges. 
 
29.5  El contractista haurà d'informar, si s’escau, als representants dels treballadors de 
la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 
 
29.6 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront l’Ajuntament 
d’Oliana, amb compliment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i 
als termes del contracte, sense que el coneixement per part l’ajuntament de 
l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 
 
29.7 El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les 
prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
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operacions comercials. Per garantir aquest compliment, amb cada facturació a 
l’ajuntament el contractista haurà d’aportar el justificant del pagament dels treballs 
realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el 
marc del contracte actual. 
 
 
TRENTENA. Recepció de les obres  
 
30.1 Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu 
designat per l’administració representat d’aquesta, el facultatiu encarregat de la 
direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.  
 
30.2 Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació 
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, de conformitat amb la 
clàusula 24.1. 
 
30.3 Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions 
previstes, el tècnic designat per l’administració contractant i representant d’aquesta, 
les donarà com a rebudes, aixecant la corresponent acta i començarà el termini de 
garantia.  
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’acta i el 
Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises fixant un termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les. Si transcorregut 
aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà atorgar un nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte.  
 
 
TRENTA-UNENA. Termini de garantia 
 
31.1 El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat I del quadre de característiques i 
començarà a computar una vegada rebudes les ofertes.  
 
31.2 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista quedarà exonerat e 
tota responsabilitat, llevat dels casos de responsabilitat per vicis ocults – art. 244 
LCSP-, procedint a la seva devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà 
d’efectuar-se en el termini de 60 dies.  
 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en 
l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, en director facultatiu 
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procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per la deguda reparació de 
lo construït, concedint-li un termini màxim de fins a un mes per fer-ho, durant el qual 
continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 
quantitat per l’ampliació del termini de garantia.  
 
 
TRENTA-DOSENA. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si l’obra s’arruïna per vicis ocults amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia, 
degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
seva recepció. Si transcorregut aquest termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista – art. 244 LCSP- . 
 
 
 
TRENTA-TRESENA. Resolució del contracte 
 
33.1 La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest 
Plec i en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de 
contractació, d'ofici o a instància del contractista. 
 
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixi 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució  del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de 
conformitat amb la clàusula pertinent.  
 
Així mateix, seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211.f) 
LCSP, les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 
 
33.2 La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació 
de les obres realitzades conforme al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva 
assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 
 
 
TRENTA-QUATRENA. Confidencialitat i tractament de dades 
 
34.1 L’empresa contractista, en l’execució de l’obra adjudicada no podrà accedir a 
dades de caràcter personal. Ara bé, en el supòsit que en el desenvolupament 
d’aquestes tasques, arribi a tenir accés a dades de caràcter personal, resta obligada al 
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més estricte secret professional respecte d’aquestes. Aquesta obligació subsistirà, fins 
i tot, en el supòsit d’extinció i/o finalització del contracte. 
 
34.2 En compliment del que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (Reglament general de protecció de dades), els licitadors queden informats que 
les dades de caràcter personal que, si escau, siguin recollits a través de la presentació 
de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran 
tractats per aquest ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, 
compliment i control del desenvolupament del contracte. 
 
 
TRENTA-CINQUENA. Règim de recursos 
 
35.1 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb els article 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el què disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
 
35.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 
el què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el què 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.  
 
 
TRENTA-SISENA. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP.  
 
 
TRENTA-SETENA Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció del contracte.  
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ANNEX 1 


INSTÀNCIA DE SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ 


AJUNTAMENT D’OLIANA 
Pl. 1 d’Octubre, s/n - 25790 Oliana 
 
Telf. 973 47 0035 
Correu electrònic: ajuntament@oliana.cat 
 


Departament que tramita l’expedient: 
Secretaria 


Núm. d’expedient: 174/2018 


Objecte del contracte: Millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ Enric 
Granados, d’Oliana 
Sistema d’adjudicació: únic criteri 
(preu) 


Procediment d’adjudicació: obert 
simplificat sumari 


Tipus contracte: Obra  
 
En/Na.........................................................., amb DNI ..........................., en nom i 
representació de l’empresa ......................................................., amb CIF................... 
 
EXPOSA 
 
Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència, i 
estant interessats en participar-hi, sol·licitem l’admissió al mateix, per la cosa 
s’adjunta la següent documentació: 
 


- SOBRE DIGITAL ÚNIC: Documentació establerta a la clàusula 11.2 del plec 
de clàusules administratives particulars 


 
 
 


COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS  
Empresa:  CIF  
Domicili:  
Població:  Codi postal  
Telèfon:  Email:  
Apoderat:  DNI  
    
 
A .........................................., ......... de ........................ de 2018 
 
Signat: 
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ANNEX 2 


MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
.........................................................., amb domicili a l'efecte de notificacions a 
..........................................., amb NIF núm. ...................., en representació legal de 
l'empresa .............................amb CIF núm. ....................., a l'efecte de la seva participació 
en la licitació al contacte d’Obres de millora de la pavimentació i l’enllumenat del C/ 
Enric Granados d’Oliana, (Exp. 174/2018),  


 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 


 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres 
corresponents al “Projecte de millora del paviment i l’enllumenat del carrer Enric 
Granados”, 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del 
contracte d'obres, en concret (cal marcar amb una “X” els apartats que l’interessat 
manifesta complir): 
 


 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els 


requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 


de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al 
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 


 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres]. 


 Que l'adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és la 
següent:......................................................................... 


 
D'acord amb l'article 140.1.4º.1.de la LCSP, l'adreça de correu electrònic on efectuar les 
notificacions, haurà de ser «habilitada» de conformitat amb el que es disposa en la 
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP. 
 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què 
es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això. 
 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
 
................................, ..........., de ..................... de 2018 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 3  
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE DADES 
INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES 
(RELI/ROLECE). 
 
________________________________ amb NIF _______________ com a 
representant de ___________________ CIF ______________ amb domicili social a 
(carrer, avinguda, etc.) ________________________ de _________________ (CP 
________) 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
(Model 1 – Plena vigència de dades) 
 
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat des del dia ________, amb el núm. d’inscripció 
____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són plenament 
vigents. 
 
(Model 2 – Vigència parcial de dades) 
 
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat des del dia ________, amb el núm. d’inscripció 
____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són vigents, excepte 
per les següents: 
 
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI). 
 
Que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI o ROLECE, aporto la 
documentació següent: 
 
(descripció de la documentació aportada). 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
(signatura del licitador) 
_____________________, _____ de _____________ de ____ 
 
 
Nota: Escollir entre els dos models, segons s’escaigui. 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 4 


 


MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 


 


 


El Sr. / Sra. ........................................................................................................ major 
d’edat, amb DNI núm. ......................................... en nom propi (o en representació 
legal de l’empresa ..............................................., amb CIF núm. 
............................................) declara que, assabentat/ada de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte d’obres 
per a l’execució del “Projecte de millora del paviment i l’enllumenat del carrer 
Enric Granados”, amb expedient núm. 174/2018, es compromet, en cas de ser 
seleccionada la seva oferta, a executar-lo amb estricta subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i resta de documentació 
que forma part de la licitació.  


En relació als criteris d’avaluació objectiva que preveu el plec de clàusules 
administratives fa constar que l’oferta econòmica presentada es la següent: 


 


• PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE SENSE IVA (expressar-ho en xifres i 
lletres): 
 


• PERCENTATGE D’IVA: 
 


• TOTAL IVA (expressar-ho en xifres i lletres): 
 


• TOTAL AMB IVA INCLÒS (expressar-ho en xifres i lletres):  


 


I perquè així consti, signo aquesta oferta econòmica.  


 


 


 


 


 


................................................., de ............................ de 2018 
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquest plec de 
clàusules administratives particulars s’ha aprovat per la 
Junta de Govern Local d’Oliana en sessió de data 29 
de novembre de 2018. 
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1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 


 
1.1.- CONDICIONS GENERALS. 


Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per 


les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 


Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 


de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a 


l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i 


depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el 


que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.1.32. 


 


1.1.1.-  Documents del projecte 


El projecte consta dels següents documents: 


•    Document núm.  1:  Memòria i annexos 
•    Document núm.  2:  Plànols 
•    Document núm.  3:  Plec de condicions facultatives 


•    Document núm.  4:  Pressupost 


El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 


S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 


compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 


sota pressupost, són: 


• Memòria 


• Plànols 


• Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols:  


 Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars 


• Quadre de Preus núm. 1 


• Quadre de Preus núm. 2 


• Pressupost total 


La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 


amidaments i els pressupostos parcials. 


Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 


l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 


subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que 


el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 


Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte: 


per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contacte en funció 


de les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de 


personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 


característiques dels materials d’explanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades 


apareguin en algun document contractual. 


 


El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 


suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui als documents informatius del projecte. 


Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que 


s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el se s’ha escrit 


en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 


Prescripcions Tècniques Generals. 


El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 


s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director de l’obra quedin suficientment 


definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 


 


1.1.2.-  Responsabilitat del contractista 


El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte 


i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, el contractista està obligat 


a l’enderroc i reconstrucció, a càrrec seu, de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 


d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, 


ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 


 


1.1.3.-  Obligacions del contractista 


Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada 


de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les 


següents dades: 


a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 


b) Tècnic amb titulació adient designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 


permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 


quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin 


els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 


c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria 


del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 


d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 


part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 


estableix la legislació de contractes del sector públic, així com la pròpia legislació laboral en matèria de 


subcontractació. 


e) Igualment, si el pressupost excedeix de 1.000.000 € (un milió d’euros), habilitarà un local per a 


despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 


f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contracte directe amb aquesta, el 


contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 


g)  En cas de que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 


localització immediata. 
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h)  L’Administració, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 


sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 


facultat. Malgrat això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 


assignat a l’obra. 


i)  Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 


7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les 


obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal 


compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local 


adient com a oficina. 


 


1.1.4.-  Compliment de les disposicions vigents 


Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 


Generals. 


Així mateix, es compliran els requisits per l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 


prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia 


i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i 


Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, directa o 


indirectament, siguin necessaris pel compliment del contracte. 


 


1.1.5.-  Indemnitzacions a càrrec del contractista 


Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 


clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 


Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 


malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 


adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, 


així com el medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc, i serà responsable 


dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 


El contractista haurà de mantenir durant l’execució de la obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 


servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 


Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 


 


1.1.6.-  Despeses a càrrec del contractista 


A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 


Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions tècniques Particulars 


o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 


• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 


• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 


ferramentes, etc. 


• despeses de llogaters o adquisicions de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials 


• despeses de protecció d’abassegament i de la mateixa obra contra tot deteriorament 


• despeses   de   muntatge,   conservació   i   retirada   d’instal·lacions   pel subministrament 


d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a la execució de les obres, així com dels drets, taxes 


o impostos de presa, comptadors, etc. 


• despeses   i   indemnitzacions   que   es   produeixin   a   les   ocupacions temporals; despeses 


d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 


• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 


zones confrontades afectades per les obres, etc. 


• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 


expropiacions i serveis afectats 


• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 


• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 


contractats. 


 


1.1.7.-  Direcció de les obres 


L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 


la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del 


Plec de Clàusules Administratives General. 


El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 


experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 


 


1.1.8.-  Condicions generals d’execució de les obres 


Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 


construcció lliurament apreciades per la direcció tècnica de les obres. 


El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi 


i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que 


a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 


De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 


constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests 


plànols els aportarà el contractista a mida que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a 


criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris 


per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 


 


1.1.9.-  Modificacions d’obra 


Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 


compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 


pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos als articles de la 


LCSP. 


 


1.1.10.-  Control d’unitats d’obra 


El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i 


aprovat per la direcció facultativa. 
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L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 


38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, 


si s’escau, serà abonada per l’administració. 


El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud 


de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 


1)  A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 


programa esmentat més amunt. 


 


2)  El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 


3)  Els  resultats  negatius de  qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 


4) El cost dels assaigs  que donin resultats negatius es descomptarà directament al  contractista,  


al  marge del que s’especifica al segon paràgraf. 


 


1.1.11.-  Mesures d’ordre i seguretat 


El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 


segura marxa dels treballs. 


En tot cas, el contractista serà única i exclusivament responsable, durant les execució de les obres, 


de tots els accidents o perjudicis que pugui patir llur personal o causar-los a d’altres persones o 


entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 


de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1990 i disposicions posteriors. 


S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 


de l’Administració. 


En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista 


haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels 


danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 


L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 


contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 


sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 


 


1.1.12.-  Conservació del medi ambient 


El contractista, tant en els treballs que realitzi dins del límits de l’obra com fora d’aquests, ha 


d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 


Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 


existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota maquinària utilitzada 


disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució sònica. 


El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 


d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la 


prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 


El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol 


altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 


mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o 


dels organismes institucionals competents en la matèria. 


 


1.1.13.-  Obra defectuosa 


Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de condicions 


o la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer 


cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 


contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 


reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció 


tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 


 


1.1.14.-  Replanteig de les obres 


El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 


execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de 


materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 


l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra 


necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 


 


1.1.15.-  Senyalització de les obres 


El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, 


la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 


l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència 


la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 


Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posterior a l’inici de les obres, el contractista estarà 


obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per 


l’Ajuntament. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del 


cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 


 


1.1.16.-  Materials 


 


A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 


Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 


Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 


d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director de 


l’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 


pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 


Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 


préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
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tindrà l’obligació d’aportar altres materials que compleixin les Prescripcions, sense que per això 


tingui dret a un nou preu unitari. 


El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec 


seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 


El contractista notificarà a la direcció d’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 


materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a 


la quantitat com a la qualitat. 


En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi 


estat aprovada pel director de les obres. 


 


1.1.17.-  Desviaments provisionals 


El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 


provisionals que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontats, 


d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 


Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 


les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 


Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es 


digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 


al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 


Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a 


criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o 


accelerarà l’execució de les obres. 


Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc, 


necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i 


circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà 


de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 


La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 


contractista. 


 


1.1.18.-  Abocadors 


Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 


d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 


contractista. 


Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi 


feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 


l’esmentada justificació de l’operació de transport abocadors, seran causa suficient per al·legar 


modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, dir que la unitat d’obra corresponent 


no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi 


que la unitat sí que la inclou. 


Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 


l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc, i la direcció 


d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen 


residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 


sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 


contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 


En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 


vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris. 


Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la compliment de la normativa vigent en matèria 


de medi ambient. 


El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 


verdes i d’equipaments, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats 


per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 


compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses al preus 


unitaris.   D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al 


paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 


La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 


l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 


material extret. 


 


1.1.19.-  Explosius 


L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors 


i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin 


al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 


Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i 


el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 


El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 


d’explosius i d’execució de voladures. 


Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 


compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat per RD 


863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 


tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest reglament i de les condicions 


establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 


d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 


La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, 


encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de tota la responsabilitat 


dels damnatges causats. 


El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball 
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amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur 


perfecta visibilitat. 


En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 


d’explosius. 


 


1.1.20.-  Servituds, serveis i elements afectats 


Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de 


Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades 


amb el Plec de Prescripcions aquelles que apareguin definides als plànols de projecte. 


 


Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. 


Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar treballs necessaris per a la localització, 


protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció 


consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li 


seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats 


d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur efecte, hom es regirà pel que s’estableix 


a la clàusula 60 de! Plec de Clàusules Administratives Generals. Tots aquells elements existents ja 


siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin de conservar, es 


protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. 


A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans 


d’iniciar-se les obres. 


Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 


L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 


Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol 


tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània 


de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar 


els mitjans adients per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que eviti una 


possible interferència i risc de qualsevol tipus. 


El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols 


de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 


soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 


rendiments originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 


Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 


treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec 


del contractista. 


 


1.1.21.-  Col·locació de serveis 


Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai 


parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons. 


L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 


contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, 


d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 


 


1.1.22.-  Existència de trànsit durant l’execució de les obres 


L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no 


serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 


El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, 


si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 


d’increment del preu de contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 


contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 


Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, 


es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 


En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, 


aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs 


als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 


 


1.1.23.-  Interferència amb altres contractistes 


El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 


possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com 


ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista 


complirà les ordres de la direcció d’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui 


la direcció, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar 


els treballs complementaris esmentats. 


Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 


l’esmentada execució per fases, es consideren incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap 


moment, objecte de reclamació. 


 


1.1.24.-  Desviament de serveis 


Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, 


o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà 


d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 


manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 


que cal modificar. 


Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 


modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al 


quadre de preus núm. 1. 


L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindre dret a cap 


indemnització pel retard per dificultats en Inexecució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra 


consideri necessària d’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista 


principal no tindre dret a cap tipus d’indemnització. 
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1.1.25.-  Recepció d’obra i termini de garantia 


Neteja final de les obres. El contractista procedirà. A càrrec seu, una vegada acabada D’obra, i 


abans de la seva recepció, a la neteja general de D’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 


runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 


de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar D’obra executada en 


perfecte estat de policia. 


Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 


tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les 


obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tremits per a la seva recepció. Quan les 


obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 


oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 


acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments 


s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tremits per a la seva recepció. 


Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 


aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, 


que permetin elaborar el plànol definitiu de l’obra. 


Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 


signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa 


tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol 


altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i 


butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 


amb la normativa vigent. 


En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 


Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la 


signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el 


contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 


 


Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 


abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 


edificacions, obres auxiliars, etc.). 


En cas que l’obra s’arrumi, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 


degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondre dels danys i 


perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 


 


1.1.26.-  Conservació de les obres 


La conservació de d l’obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 


aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 


policia. L’esmentada conservació s’entén a tots les obres executades sobre el mateix contracte 


(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 


elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 


A més del que es prescriu al present article, horns es regira pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec 


de Clàusules Administratives Generals. 


El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. 


Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 


També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 


objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 


econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 


convenients. 


 


1.1.27.-  Liquidació 


Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i 


notificar al contractista la liquidació corresponent. 


 


1.1.28.-  Preus unitaris 


El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nom. 1 serà el que s’aplicarà als amidaments 


per a obtenir D’import d’execució material de cada unitat d’obra. 


Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 


Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus nom. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 


expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, 


materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de ma d’obra maquinaria, 


mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la 


unitat corresponent, i els costos indirectes. 


La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a 


les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 


quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 


figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest 


efecte. 


Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen 


hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; 


quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies 


de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per à completar la unitat d’obra; dosificació, 


quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els 


esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, 


ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document 


formalment informatiu. 


La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura las 


corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor compressió 


dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 


necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, 


conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 


 


1.1.29.-  Partides alçades 
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Les partides alçades que figuren com a "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 


Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament 


al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 


Les partides alçades "per justificar" es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del 


Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas 


hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 


En cas d’abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 


econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà 


únicament l’import de les factures. 


 


1.1.30.-  Abonament d’unitats d’obra 


 


Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 


quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 


Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 


necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament 


de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus 


unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 


L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 


reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del 


contracte. 


Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a 


la normativa relacionada a l’apartat 1.32. 


 


1.1.31.-  Revisió de preus 


La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 77 i següents de la LCSP. La revisió serà 


procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis 


mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 


3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 


 


1.1.32.-  Disposicions aplicables 


A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació 


les disposicions tècniques següents: 


   
 
 


GENERAL 


• Normes de Planejament Municipal. 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 


complementaris de la NBE-CPI/91.(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 
2005 de 30/01/1995) 


• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  


Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 
4/12/1991) 


• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 


de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 


• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
Residus. 


• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 


• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil del 


BEDEC (ITEC).  
• Instrucciones, Normas, Órdenes Circulares, Notas de Servicio, Notas Técnicas y Recomendaciones 


del Ministerio de Fomento.  
 


 
VIALITAT 


• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 


• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 


de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 


2/02/2000) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 


(BOE 17/09/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 


peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
• Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 


en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 


(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 


   Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986. 


   Ordre Ministerial 31/07/86. (BOE 5/09/86) 
   Ordre Circular 293/86 T. 


Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T. 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació 
passa a denominar-se PG-4) 


Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89. (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 


Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 


Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 


Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 


relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
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de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments.   


• Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC “Señalización 


vertical”. 
• Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC “Marcas viales”. 
• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles i Catàleg de sistemes de contenció de 


vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
• Ordre Circular 28/09 sobre Barreras de Seguridad metálicas. 
• Reglamento General de Circulación. 


 


 


GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 


• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 


Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 


subministraments públics que discorren pel subsòl.  (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 


es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/09/1992) 


• Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a 


les obres que afectin a la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
 


XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 


• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 6/6/2003) 


• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 


• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003) 


• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 


• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 


abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 


• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 


(si s’escau) 
• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB-HS) 


   


 Hidrants d’incendi 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 


complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 


2005 de 30/01/1995) 
• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 


Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” (BOE núm. 261 de 29/10/1996. 
Apèndix 2 art. 2.4 ) 


• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 


 


 
XARXES DE SANEJAMENT 


• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 


• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 


• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 


• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB-HS) 


 
Àmbit municipal o supramunicipal (si s’escau): 


 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB 


núm. 128, de 29/05/1997) 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona, Títol V: Sanejament d’aigües 


residuals i pluvials (BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 


30/07/1999) 
 
 


XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 


• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998) 


• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” (BOE núm. 
279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 


• Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 
21/05/1975) 


• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
• Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 


y acometidas de combustibles gaseosos”. (BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a 


sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 


− Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  


(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 


− Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 


(BOE 11/06/1998) 
• Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados 


del petróleo” 


(BOE núm. 243 de 9/10/92) 


• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo 
en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 


 
 


XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 


Sector elèctric 


• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 


d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 


13/03/2001) 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 


(DOGC 18/12/2001) 


 
Alta Tensió 


• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 
27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969  


• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer. 
 


Baixa Tensió 


• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 
224 18/09/2002)  


En particular: 


o ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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o ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
o ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
o ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 


 
Centres de Transformació 


• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció 
d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 


• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 


centros de transformación” (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 


152 de 26/06/1984) 
• Especificacions tècniques de companyies subministradores 


 
 


ENLLUMENAT PÚBLIC 


• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 
12/06/2001) 


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


• R.D. 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 


• R.D. 1369/2007, de 19 de octubro, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan energía. 


• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 


• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 


• Reglament o Instrucció municipal que regula les instal·lacions d’enllumenat públic (si s’escau). 
 


 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 


• Especificacions tècniques de les Companyies: 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 


− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 


− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
• Plec de Condicions de LOCALRET 


 
 


ESTRUCTURES 


• Codi Tècnic de l’Edificació i els seus documents bàsics (CTE DB-SE, DB-HS,...). 
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 
• Instrucció de formigó estructural EHE-08. 
• Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
• Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 


• Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
• Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 


de 1998. 
• Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02 i Ponts NCSP-07. 
• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. 


de 12 de febrer de 1998. 
 
 


ENJARDINAMENT I REG 


• Plec de Condicions Tècniques Facultatives d’Obra Nova de Jardineria (PCONJ) de l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 


• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ). 


 


SENYALITZACIÓ D’OBRA 


• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 


• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres fixes en 
vies fora de poblat. 
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1.2.-  CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 


 
Introducció 


Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 


d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 


corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El 


procés executiu de les obres s’han dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts 


bàsiques del present plec: INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS I 


PAVIMENTACIÓ. 


La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 


comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció de 


clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la 


implantació de les vorades, encintats i rigoles. 


La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 


s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència 


topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament 


d’aigües, gas canalitzat, telefònica, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres 


serveis en estudi. 


La tercera i última part de l’articulat recull d’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 


d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de 


la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 


A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals d’amidament i abonament 


de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 


Al dossier gràfic, que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 


l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 


Esquema gràfic de les activitats d’urbanització; ordre d’execució correcte d’una secció transversal 


d’un vial. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. ESBROSSADA I REPLANTEIG GENERAL 


2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 


1.2.1. Infraestructura 3. CLAVEGUERAM I ENCREUAMENT DE VIALS 


 de calçada 4. SUBBASE GRANULAR 


5. VORADES I RIGOLES 


        1.2.2. Infraestructura 6. ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 


                  de serveis 


1.2.3. Pavimentació 7. PAVIMENTACIÓ 


      i acabats 8. ACABATS 
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Activitats bàsiques de les obres d’urbanització 


Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 


d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les 


activitats bàsiques, les presentes especificacions contenen el següent articulat: 


 


1.2.1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.2.1.1. Esbrossada i neteja general dels terrenys i replanteig general de les obres 
1.2.1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
1.2.1.3. Terraplens 
1.2.1.4. Demolicions 
1.2.1.5. Excavació i replè de rases 


1.2.1.6. Conduccions de clavegueram 
1.2.1.7. Elements singulars del clavegueram 
1.2.1.8. Conduccions de drenatge 
1.2.1.9. Obres de drenatge 
1.2.1.10. Encreuament de vial 
1.2.1.11. La subbase granular 


1.2.1.12. Vorades, encintats i rigoles 
 


1.2.2. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
1.2.2.1. Xarxa d’abastament d’aigua 
1.2.2.2. Xarxes de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic 
1.2.2.3. Xarxa de telefonia 
1.2.2.4. Xarxa de gas canalitzat 


1.2.2.5. Altres serveis 
1.2.2.6. Encreuaments i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
 


1.2.3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 
1.2.3.1. El formigó de base a voreres 
1.2.3.2. Capes de base 
1.2.3.3. Paviments asfàltics 


1.2.3.4. Paviments de formigó 
1.2.3.5. Paviments de peces de formigó 
1.2.3.6. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit; paviments de vorera 
1.2.3.7. Senyalització 
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1.2.1.-  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 


1.2.1.1.-    Esbrossada i neteja de terrenys. Replanteig general de les obres 


Esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, 


que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 


El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per 


ala realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 


degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, 


així com de qualsevol altre punt de referència. 


 


 


 


 


 


 


 


 


L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retira, de les zones de vials i de les 


zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 


escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 


La seva execució inclou les operacions següents: 


 


- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a  l’abocador 


Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 


incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 


Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 


s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 


condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements 


de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual 


designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 


Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no 


serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la 


seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 


clarament els que cal conservar. 


Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 


eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 


s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys 


d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva. 


Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 


amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del 


terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 


terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de 


substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 


Amidament i abonament 


S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 


Simultàniament a les operacions de desbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 


Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció 


de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes s’amidaran per m3 i 


s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el 


transport a l’abocador o a l’ample intermedi esmentat, i l’estesa í compactació es considerarà inclòs 


als preus unitaris del contracte. 


En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, l’amidament i abonament 


de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i 


exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà 


que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades 


a l’apartat precedent. 


Replanteig general de les obres 


Simultàniament a l’esbrossada es realitzaran un replanteig general de les obres, tot procedint a 


col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. 


Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de 


terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol 


problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 


Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 


prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 


municipals. 


1.2.1.2.-   Excavacions en qualsevol tipus de terreny 


Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 


replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 


La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones 


de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
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Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 


l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 


clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions 


de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 


subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 


Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 


seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 


refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per 


sòls seleccionats, es consideren incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 


Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura 


de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) 


es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable 


a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 


. pes per unitat de superfície  : p      = 350 g/m2 


. càrrega de ruptura  : f1     ≥  40 KN/m 


. càrrega de treball : f2     =13 KN/m 


El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 


punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de 


les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 


. inalterable als raigs UV 


. pes per unitat de superfície        : p      =160 g/m2 


. càrrega de ruptura        : f 1      > 13 KN/m 


La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 


Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de 


superfície vertical de mur verd. 


- aigua 18 I/m2 


- mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui: 


. fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 


. fertilitzant NPK d’alliberament lent 


. algues seques 


. micro i macro nodriments 


. fixador-estabilitzador 


. compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de   


8 l/m2 que afavoreix la retenció d’humitat i  serveixi de sòl inicial a les plantes germinades 


. llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 


orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 


. la  hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 


favorables o regs. 


Amidament i abonament 


S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, d’acord amb el perfil teòric, mesurats 


per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 


S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 


com es trobi on s’hagi d’excavar. 


Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 


d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 


qualsevol tipus de terreny. 


La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 


Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells 


freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 


El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de 


les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà 


superar les cotes de les voreres més pròximes. 


Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 


estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 


formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 


increment de distància de transport. 


La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 


independent. 


S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 


tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar 


correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 


Els geotèxtils i hidrosembres s’amidaran i abonaran per metres quadrats.  
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1.2.1.3.-   Reblerts 


1.2.1.3.1.-   Terraplè 


Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 


materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de 


condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 


La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 


superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 


A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant 


esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 


Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 


s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 


característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 


No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 


condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que 


la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’entendrà la següent i es 


procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.   
 


En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri 


que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la 


direcció indiqui per matèria seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element 


portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 


Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 


Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 


compactació. 


A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaig previst d’execució i d’acceptació 


executats per un laboratori homologat. 


Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls 


es classifiquen segons el quadre següent: 


 


SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS SÒLS  
SELECCIONATS 


No compleixin les 
condicions dels sòls 
tolerables 


Menys  del  25%  en 
pes   de   pedres   
de mida>15 cm 


Sense    pedres    de 
mida> 10 cm 


Sense    pedres    de 
mida> 10 cm 


  Menys del 35% en 
pes de partícules de 
mida <0,80 UNE 


Menys del 25% en pes 
de partícules de 
mida>8 cm UNE 


 LL<40 


o 
LL<65 i 
IP>0,6LL-9 


LL<40 LL<30 i 
IP<10 


 densitat próctor 
>1,450kg/dm3 


densitat próctor 
> 1,750 kg/dm3 


 


 CBR>3 CBR>5 sòl 
infable <2% 


CBR>10 sòls no 
infables 


 Contingut de 
matèria orgànica < 
2% 


Contingut de 
matèria orgànica 
<1% 


Sense           matèria 
orgànica 


Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 


de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a 


condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 


tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament 


han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els 


que formen el coronament de l’esplanada (darreres 30 cm) a zones de desmunt. 


Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig 


Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o 


embornals). 


Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 


Modificat. 
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1.2.1.3.2.-   Pedraplè 


Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 


1.2.1.3.3.-  Reblerts de materials reciclats 


Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 


Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/ma i amb un 


contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca 


(maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 


Construccions de formigó amb una densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca 


de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 


Mixtos formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m , un contingut 


de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, 


maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 


Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 


formigó. 


Tots aquest presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 


111/78, d’índex CBR en laboratori. 


Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.  


Amidament i abonament 


Els reblerts s’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu 


perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 


El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu 


del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de 


préstec corresponent. 


En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin 


d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a 


determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a 


les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les 


voreres més pròximes. 


Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 


localitzats, s’amidaran i abonaran com la resta de terraplens. 


Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 


el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància 


, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada 


la unitat de terraplè. 


El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 


necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les 


obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 


Plànols 


 


En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 


projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 


1.2.1.4.-   Demolicions 


Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 


construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 


Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 


La seva execució inclou les operacions següents: 


.  enderrocament o excavació de materials, edificacions o  fàbriques diverses 


. retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec 


definitiu 


Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 


inclouen la resta dels documents del projecte. 


Execució de les obres 


L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 


s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 


suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 


encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així 


com els llocs d’amàs. 


Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de 


no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 


vibracions, sorolls, etc. 


Amidament i abonament 


S’amidarà i abonarà per m2 executats. 


El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació 


de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra 


necessària per a la seva execució. 


1.2.1.5.-  Excavació i rebliment de rases 


La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per obrir i reblir les 


rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
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Amidament i abonament 


Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, 


de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 


d’excavació. 


Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 


causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 


El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus 


o pressupost no especifiquen el contrari. 


El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport 


de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és 


possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums 


sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 


excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 


El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 


maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 


la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 


apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits 


o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 


Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot 


amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el 


calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 


elèctriques, telefòniques, etc, o  


de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament 


per aquest conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 


projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 


El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). 


El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 


tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 


Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 


s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i 


transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases 


definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 


En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista 


tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 


Condicions mínimes d’acceptació 


Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual 


o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 


hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 


Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% 


de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat 


natural del mateix terreny a la zona de rasa. 


A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 


obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 


1.2.1.5.1.-  Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 


Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforades que 


extrauran les terres a través de les hèlixs. 


Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-


se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 


En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 


Amidament i abonament 


Les perforacions horitzontals i les hincas s’amidaran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 


maquinaria, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 


soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el 


pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà 


l’excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, ames de l’adequació del fossar per a la 


col·locació de la maquinaria i el tub. 


1.2.1.6.-  Conduccions de clavegueram 


Els tub seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 


nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
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Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap 


defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 


                                                             


                                                                  


Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, 


o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per 


diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es 


compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la 


normativa (UNE) vigent. 


Resistència: 


Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i en 
qualsevol cas quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línea divisòria de la subbase 
amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó HM-15.  


Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als 
tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 


Conduccions de formigó 


El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials 


utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles 


del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 


Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram 


per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 


 


 


Pel que fa a les condicions d’estanqueïtat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents 


grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimental pèrdues superiors al valor w en litre 


(I), calculat segons la formula següent: 


          W = Øn x L 


essent Øn el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). La resistència característica a 


la compressió no serà inferior a 275 kp/cm2 


En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran el valors mínims de carrega de 


compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 


Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis, 


greixos o qualsevol altre substancia que pugui perjudicar el formigó. 


Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 
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Execució de les obres 


L’execució de les obres inclou les operacions següents: 


.   subministrament del tub .    


.   preparació de l’assentament 


.   col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat 


dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.  
                  


 
  El rejuntat serà inferior i exterior. 


.   execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 


.   si el segellat de la junta exterior es de formigó HM-15 tindrà un gruix  mínim, a la clau, de deu 


centímetres (10 cm). 


La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 


compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si 


al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda 


inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o 


igual a 150 kg/cm2. 


 


Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació 


dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs son de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als 


ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si son de PVC. 


Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 


construir les connexions al clavegueram. 


Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 


d’urbanització. El tub de connexió, de 0 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud 


mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 


Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el 


punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de 0 20, anirà reblert de formigó, que sortirà almenys, 


0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 


La direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així 
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com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes 


robòtics, tan abans com desprès de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que 


a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà 


obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 


Amidament i abonament 


Les canonades s’amidaran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior tot descomptant les 


longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit amidament se li aplicarà el preu 


unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 


L’import resultant compren el subministrament i col·locació dels tubs execució juntes, les peces 


especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 


Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per la seu abonament, 


s’entendarà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i 


recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu 


unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-15, 


si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml). 


Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest 


preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista 


no te cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 


1.2.1.7.-  Elements singulars del clavegueram 


1.2.1.7.1.-  Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 


Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que 


completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fabrica o 


de PVC, construïts "in situ" o prefabricats. 


Per als pous, cambres i arquetes de formigó constant "in situ" s’utilitzaran formigons tipus HA-25 


mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HA-30 (mínim). 


Els "pates" d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la 


direcció d’obra. 


Execució de les obres 


L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons 


el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir 


els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als 


plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la 


direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material mes adient en cada cas. Es 


massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de 


la direcció d’obra. 


 
Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos   de 


l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons 


plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa 


vigent.  


Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 


sobreeixidors i pous de registre s’amidaran i abonaran per unitats completes realment executades; 


al preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament 


acabat i connectat. 


 


1.2.1.7.2.-  Buneres i interceptors amb reixa 
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Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN 


vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos 


de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 


 


La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons 


plànols de detall o criteris de la direcció d’obra. 


 


Amidament i abonament 


 


Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 


considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i 


rebliment, llevat prescripció en contra. 


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


Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 


interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. 


Cunetes i canaletes 


Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó "in situ" o prefabricat per a la recollida 


d’aigües pluvials. 


Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 


d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant 


morter de ciment. 


Amidament i abonament 


Les cunetes i canaletes s’amidaran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials 


i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 


Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà 


per unitat (1.7.1). 


1.2.1.8.-  Conduccions de drenatge 


Definició: 


Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per 
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a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc), circumdat per un gruix de 


material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 


elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. Llur execució inclou les operacions següents: 


- execució del llit d’assentament de la canonada 


- col·locació de la canonada 


- rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 


Condicions generals 


Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre 


material sancionat per l’experiència.  


 


La direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 


col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 


Forma i dimensions 


La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols 


o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 


La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 


accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de 


desguàs. 


 


 


Execució de les obres 


L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article "Excavació de rases i pous". 


Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la 


longitud de la rasa. 


El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-15. 


Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 


Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en 


tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per 


no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 


La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, 


mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 


Amidament i abonament 


Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis s’amidaran per metres 


lineals (ml) realment executats. A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. 


A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, 


compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 


Plànols 


Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre 


element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 


1.2.1.9.-  Obres de drenatge especial 


1.2.1.9.1.-  Tubs d’acer corrugat 


Característiques dels materials  


. Acer 


L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques 


similars a TA33-0 (UNE 3680), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 


7010). 


. Galvanitzat 


La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat 


serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 


La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat de galvanitzat es 


comprovarà d’acord amb les normes UNE 3750 i UNE 7193. 
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Característiques i muntatge dels tubs 


El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar juntament amb 


els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que 


s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversal són anàlogues. 


Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 


convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major 


longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i 


construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de 


l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material. 


Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de 


manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 


Amidament i abonament 


S’amidaran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu 


l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub,  així com tota la resta de materials, 


maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 


1.2.1.10.-  Encreuament de vial 


Definició 


Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 


executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la-la de clavegueram i de la resta 


de rases transversals. 


L’execució de totes les rases d’encreuament s’han realitzat en fase prèvia a la subbase granular. 


D’aquesta manera s’evitarà d’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 


Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 


adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura 


de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 


facultativa. 


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


Amidament i abonament 


Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial s’amidaran per metres lineals 


realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per 


al correcte acabament de l’encreuament. 


Plànols 
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Els encreuaments de calcada s’hauran de grafia en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 


corresponen, la seva situació i distancia a la cruïlla mes pròxima i la seva fondària respecte a la cota 


superior de la vorada. 


1.2.1.10.1.- Encreuament d’abastament d’aigua 


Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí 


de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de 


sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats 


compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor Modificat. A la capa de coronament 


s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. L’alçària mínima entre la generatriu 


inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m, com a mínim (fig 


19). 


1.2.1.10.2.- Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa  tensió 


Els encreuaments s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó HM-15. Els 


materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. La generatriu 


inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada 


col·locada. 


En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 


1.2.1.10.3.- Encreuaments d’enllumenat públic 


Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó HM-15 col·locats a una 


fondària mínima d’1 m. des de la cota superior de la vorada col·locada (fig. 21). 


1.2.1.10.4.- Encreuaments de la xarxa telefònica 


Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 


2.3. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats 


compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distancia mínima entre 


la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m. 


1.2.1.10.5.- Encreuaments de gas 


Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. el material de rebliment de la rasa 


complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 


"Excavació i rebliment de rases"). 


Si es col·loca prèviament una beina de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, 


es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de 


bosses de gas en cas de fuita, a mes de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin 


de col·locar respiradors. 
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Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distancia mínima d’1 


m. 


1.2.1.10.6.- Encreuaments de reserva 


Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb 


tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 


1.2.1.11.-  Subbase 


La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els 


serveis (rases de calcada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, 


servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases 


de formigó de les vorades i rigoles. 


Subbase granular 


Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 


l’esplanada. El material podrà ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de 


pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 


Condicions mínimes d’acceptació 


La granulometria haurà de complir les següents condicions: 


- La fabricació del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 400 µm UNE. 


- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 


A més, el tot-u natural o el procedent de matxuqueig complirà el següent: 


La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 


Angeles, inferior a 50. 


La  capacitat portant del material  correspondrà a  un  índex CBR superior a 20. 


L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 


No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 


Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 


. Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 


. Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 


 


 


QUADRE 1 TOT-Ú NATURAL I ÀRIDS RECICLATS 


                                             
                                                                  Garbellament ponderal acumulat (%) 
      TAMISSOS UNE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          ZN(50)                  ZN (40)                 ZN (25)                ZN(20)               ZNA 


50 100 -                          -  -     100 


40 80-95  100                         -  -    - 


25 50-90  75-95                      100  -      60-100 


20 -  60-85                  80-100    100   - 


10 40-70  45-75                    50-80    70-100      40-85 


5 25-50  30-55                    35-65    50-85      30-70 


2 15-35  20-40                    25-50    30-60      15-50 


   400 m 6-22  6-25   8-30    10-35      8-35 


   80 m 0-10  0-12   0-12    0-15      0-18 
  


 


QUADRE 2 TOT-Ú PROCEDENT DE MATXUQUEIG  DE PEDRERA 


 
 


                                                   Garbellament ponderal acumulat (%) 
       TAMISSOS UNE-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  ZA (40)                                            ZA (25) 


 
  40    100      - 


  25                   75-100       100 


  20                                                60-90     75-100 


  10                                                45-70     50-80 


   5                                                30-50     35-60 


   2                                                16-32     20-40 


  400m    6-20      8-22 


    80 m   0-10     0-10 
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Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% en 


restes d’asfalt. L’inflamen serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex 


CBR en laboratori. 


La subbase s’entendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 


El mòdul de comprensibilitat amb carrega amb placa no serà inferior a 100 per a transit T0-T1 i a 80 


per a transit T2-T3, 


A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 


màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 


especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 


Subbase de sòl-ciment 


El sòl-ciment es la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, aigua i eventualment 


addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no 


susceptibilitat a l’aigua. Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG-3 i PG-4. 


Amidament i abonament 


Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 


s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 


S’entendrà sempre que el preu compren el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així 


com totes les operacions, materials auxiliars o maquinaria necessàries per a deixar la unitat d’obra 


correctament acabada. 


1.2.1.12.-   Vorades, encintats i rigoles 


Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 


mitjançant un llit de formigó HM-15, amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de 


calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de 


referenda per a les obres d’implantació de serveis. 


L’encintat, rigola o reguerot es una peca de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 


vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als 


embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada. 


Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 


mitjançant un llit de formigó HM-15, amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de 


calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de 


referenda per a les obres d’implantació de serveis. 


L’encintat, rigola o reguerot es una peca de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 


vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als 


embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada. 


1.2.1.12.1.- Vorades de formigó 


Procedència 


Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. 


Característiques generals 


Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 


Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 


que siguin aprovades per la direcció d’obra. 


Normes de qualitat 


Resistència a la compressió en proveta cubica tallada amb serra, circular diamantada als vint-i-vuit 


dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 


Desgast per fregament: 


- Recorregut: sis-cents metres (600 m) 


- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 


- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 


- Desgast  mitja  en   pèrdua  d’alçada:   menor de  dos  amb  cinc mil·límetres (2,5 mm) 


Recepció 


Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que pressentin defectes, encara que siguin 


deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses desprès de la seva 


col·locació. 


No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti   a   les   dimensions 


assenyalades a les  característiques generals, amb unes toleràncies de mes menys un centímetre 


(+/- 1 cm). 


Amidament i abonament 


Les vorades s’amidaran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el 


terreny. 


El preu s’entendrà que inclou el formigó de la base, la part proporcional de peces de transició i els 


materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra perfectament acabada. 
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1.2.1.12.2.- Rigola de rajol hidràulic 


Definició: 


Es un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara 


i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 


Característiques generals 


Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de 


gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície Ilisa. 


Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc:  


Normes de qualitat  


Desgast per fregament: 


- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 


- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 


- Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via 


humida) 


- Desgast mitja en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cine mil·límetres 


(1,5 mm). 
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Recepció i col·locació 


No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 


anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 


De cada amassada s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 


 


 


Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 


La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 


Qualsevol peca tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 


Amidament i abonament 


Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal 


(ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-15 de base necessari i tots els materials i 


operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 


1.2.1.12.3.- Vorades de pedra natural 


Condicions mínimes d’acceptació 


- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura 


compacta i amb un acabat superficial antilliscant. 


- No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i 


estarà exempta de restes orgàniques. 


- La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu 


mil·límetres (10 mm). 


- La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència 


a compressió superior a 1300 kg/cm2’ 


- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els 


vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles. 


Amidament i abonament 


Les vorades s’amidaran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el 


terreny. 


El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-15 de base i tots els materials i operacions necessàries 


per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 


 


 


 
1.2.2.-  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 


L’obra de construcció de la infraestructura de serveis compren totes les xarxes de serveis que 


s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línea de vorada (V) i la línea que 


delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referenda topogràfica per a 


construir les xarxes d’abastament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o 


qualsevol altre servei. 


1.2.2.1.-  Abastament d’aigua 


1.2.2.1.1.-  Canonades 


Cada tub portarà impreses les característiques següents: 


- marca de fabricant 


- anys de fabricació 


- diàmetre nominal 


- pressió nominal o de treball 


- norma segons la que ha estat fabricat 


Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, per a qualsevol tipus de 


canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 


d’abastament del ministeri corresponent. 


Canonades de fibrociment 


Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 


d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160. 
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Canonades de polietilè 


El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 


Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre 


de sediments ni d’incrustacions. 


Canonades de PVC 


Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112. 


Canonades de foneria 


Les canonades de foneria compliran la norma EN 545. 


1.2.2.1.2.-  Unions de tubs 


Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 


tub. 


La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.  


Unió de tubs de fibrociment 


Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes "Gibault", "RK" o "RKT". 


Les juntes "Gibault" estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics 


de goma per produir l’estanqueïtat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant 


els anells de goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 


 


De Ø50 mm a Ø60 mm 2 cargols 


De Ø80 mm a Ø125 mm 3 cargols 


De Ø150 mm a Ø200 mm 4 cargols 


De Ø250 mm a Ø350 mm 6 cargols 


De Ø400 mm a Ø500 mm 8 cargols 


Les juntes "RK" estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar 
tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis 
d’estanqueïtat. 


Unió de tubs de polietilè 


L’estanqueïtat 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 metàl·lic, premsat sobre la 


superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 


Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 


Les unions de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 


controlada i el premsat dels tubs entre si. 


Unió de tubs de PVC 


Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 


conformat del cap i junta de goma. 


 


La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del 


tub i la inferior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en 


quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant 


immediatament el tub a la copa. 


Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 


Unió de tubs de foneria 


Les unions de 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 d’elastòmer. 


1.2.2.1.3.-  Peces especials 


Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 


S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 


gravada la marca del fabricant. 


S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 


pressió inferior. 


L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 


Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 


. per a tubs de fibrociment ferro colat 


. per a tubs de polietilè       polietilè 


. per a tubs de PVC PVC 


. Per a tubs de foneria        foneria 


Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 


Corbes 


Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
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interior del tub, com a mínim. 


Cons 


S’empraran per a connectar canonades de diàmetre diferents. 


Derivacions en T 


Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 


Collarins 


S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 


derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 


Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanqueïtat entre la 
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub 
amb dos cargols. 


 


1.2.2.1.4.-  Vàlvules 


Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament dels sector 


de la xarxa. 


En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa 


grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 


El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 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. 


Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 


nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 


Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc, seran d’acer o bronze i 


estaran perfectament ajustades. 


Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 


corrosió. 


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


El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 


S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes 


quan no portin eix telescòpic i, si es porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a 


nivell del paviment que permetrà accionar-les. 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 vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense 


malmenar l’arqueta. 


Vàlvules de comporta 


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


La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre 


superfície d’elastòmer. 


L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 


resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 


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


Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, 


per evitar pèrdues per les dilatacions. 


L’estanqueïtat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
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Vàlvules de papallona 


 


Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 


diàmetre iguals superiors a 200 mm. 


El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos 


per a pressions superiors. 


La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà 


per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 


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. 


Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 


La tanca sempre serà estanca. 


Vàlvules de retenció 


Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 


El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos 


per a pressions superiors. 


Quan sigui de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 


juntes d’elastòmer. 


La tanca sempre serà estanca.  


Purqa 


Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 


connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub 0 63 mm. 


El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 


kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 


Ventoses 


El cos serà de foneria nodular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 


Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de 


foneria. 


Boques de reg 


El cos serà de ferro colat. 


Les aixetes seran de bronze. 


El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 


S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 


colat desmuntable. 
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Comptadors per a les boques de reg 


El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la que el marcarà els criteris 


per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 


1.2.2.1.5.- Hidrants 


Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 


novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 


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


Hidrants soterrats 


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


m. 


S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 


ràpid, segons la norma UNE 23-400. 


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 normativa de Bombers. 
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Hidrants aeris 


El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per 


un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després 


de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un 


sistema d’autoblocatge. 


 


1.2.2.1.6.- Execució de les obres 


Rases 


Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 


suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 
correcta i prendrà  com  a  referència  la cota superior de  la vorada col·locada. 


El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, 


segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 


Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 


garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 


perfectament els costats del tub. 


La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 


l’apartat 1.5 "Rebliment de rases". 


La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una 


densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 


Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 


l’apartat 1.9.1. 


Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanqueïtat i de pressió inferior. 


 


Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 


 


Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetre inferiors a 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 trampolí d’accés serà de ferro colat 


amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 


Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetre inferiors a 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 de ferro 


colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 


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 


suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret 


serà d’obra de 15 cm de gruix. La trampa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
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material. 


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


Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi 


entri. 


També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula 


que continguin. 


 
 


En  tot  cas,   s’intentarà  comptabilitzar  la  definició  d’elements  amb  la normativa i criteri 


particular de la companyia concessionària. 


 


 


1.2.2.1.7.-  Amidament i abonament 
 


Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües 


s’amidaran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal 


inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, 


proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la 


qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques 


de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el 


pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub 


entre les vàlvules, el de connexió de clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part 


proporcional de peces especials. 


1.2.2.2.-  Xarxes d’energia i d’enllumenat públic 


Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals. 


Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com 


la legislació que substitueix, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 


legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 


1.2.2.2.1.-  Permisos, llicències i dictàmens 


El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució 


i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de 


llur obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 


El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 


prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’indústria i Energia o 


estament en qui delegui. 


1.2.2.2.2.-  Documentació prèvia a l’inicia de les obres elèctriques 


Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 


director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc, dels materials 


que s’han d’utilitzar a l’obra. 


No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. 


Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats 


per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides 


en aquest Plec de Condicions, í podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 


Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 


pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de 


l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 


Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 


que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 


Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en 


aquest Plec de Condicions, seran de tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa 


subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 


Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 


Cables 


Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emes per AENOR 


segons ISO 9000. 


Bàculs i columnes: 


Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 


característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 


documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 


Certificat de colada 
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Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 


 


Llumeneres 


Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements 


que composen el llum, concretament del reflector. 


Corbes fotomètriques. 


Làmpades 


Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i 


flux lluminós. 


Equip d’encesa 


Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 


1.2.2.2.3.-  Xarxa elèctrica (MT i BT) 


Cables (conductors) 


Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B 


i 1 r complement. Designació RHW o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 


Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta 


de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 


1r complement. 


Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.  


Amidament i abonament 


Els conductors s’amidaran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, 


transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "capuchones" o cintes antihumitat, així com 


la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 


 Conduccions de xarxes elèctriques 


Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT 


sota les voreres i les calçades.  


Conduccions sota vorera 


Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada 


i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per la BT. En qualsevol cas, han de permetre una 


instal·lació còmoda dels cables. 


Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 


cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de 


manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es 


cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per 


a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 


Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquest capa 


anirà una cinta de senyalització. 


Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig 


Próctor Modificat. 


 


 


Conduccions sota calçada 


 


Els conductors es col·locaran dins de tubs 0 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigó. 


Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 


L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 


futures ampliacions. 


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. 


Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que 


permetin la manipulació dels conductors. 


Amidament i abonament 


 


Les conduccions s’amidaran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció 


sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblenat, 


la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calcada també inclou els tubs, el 


formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 
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1.2.2.2.4.-  Elements singulars 


 Arquetes 


Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables 


amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.  


 


Basaments i suports d’armaris 


Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint 


els seus criteris. 


 


Amidament i abonament 


S’amidaran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 


especifiqui d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 


1.2.2.2.5.-   Estacions transformadores 


Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i 


soterrades. 


Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 


correspongui. 


Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i 


recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren 


als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 


Amidament i abonament 


Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa 


de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, farratges d’OC (portes, mampares de protecció, 


reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans 


precisos per al correcte acabat de l’obra. 
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Si l’estació transformadora es prefabricada, a mes estarà inclòs al preu de la unitat el 


subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 


Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 


Utillatge interior de l’estació transformadora 


Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al 


transformador, terres de neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distancia, 


senyalització, etc.) i tots aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, 


d’acord amb la companyia subministradora elèctrica. 


S’amidarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 


1.2.2.2.6.-  Impermeabilització amb membrana de cautxú  


Definició 


Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització de les estacions 


transformadores soterrades contemplades en aquest projecte, amb una membrana 


impermeabilitzant de cautxú, inclou: 


- les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar 


- els materials necessaris per a l’execució de la capa d’impermeabilització 


- el subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d’aquests 


materials 


- qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a 


la correcta i rapida execució d’aquesta unitat d’obra 


Materials 


La membrana elastomèrica ha de ser d’un material de cautxú i complirà les següents 


característiques: 


.   tingui una alta combinació entre l’alta elasticitat i una bona tracció 


.   hidròfuga 


 Condicions dels materials 


Llumeneres tancades 


Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb 


capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció 


IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 


Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 


 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, 


segons UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents 


valors: classe O, segons UNE 48032 amb lluentor a 60° > 83% +5, segons UNE 48026 o normes 


equivalents. 


El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 


mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El 


gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 


La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA"; segons UNE 38016 o 38017. 


Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteix la conservació de les qualitats 


òptiques. 


El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 


El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al 


xoc tèrmic i al mecànic. 


Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable. 


El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà mes gran del 70% per a 


les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o 


halogenurs. Aquest rendiment serà mes gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 


recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els 


resultats luminotècnics projectats. 


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


El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge 
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amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas 


serà superior als 60° C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà 


igual o superior al IP 44, segons EN 60598. 


Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no 


puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120°C. 


El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura 


mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, 


adequant-lo al tipus i potencia de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 


Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 


El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 


assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un 


pes cine vegades superior al de la llumenera equipada. 


La instal·lació elèctrica inferior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes 


temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 


El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, desprès d’un període 


de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25° C, cap punt dels distints components 


registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 


Llumenera esfèrica 


Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat o policarbonat, òpal resistent a l’impacte (IP 9) i 


a l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 


La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties 


i la xapa reflectora. 


Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el 


rendiment lumínic cap a la calçada. 


 


Projectors 


Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 


mecànica. 


El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau 


de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 


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


L’armadura serà de fundació d’alumini o alumini extorsionat i anoditzat, o de polímers tècnics 


reforçats amb fibra de vidre. 


 


Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 


reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 


Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà 


d’una premsaestopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins una grandària de 10 x 


38 mm. 


El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 


mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El 


gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 


La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA", segons UNE 38016 o 38017. 


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


Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteix la conservació de les qualitats 


òptiques. 


El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. El tancament serà de vidre 


trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 


Hi haurà una junta d’hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de 


vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. El grau de protecció del 


projector serà IP-65 o superior. 


El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, 


que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de 


llums i de repartiments lluminosos. 


Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 


Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc, seran de material no oxidable. 


La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest 


plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 


Balastos 


Característiques físiques: 


Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
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1. Marca d’origen 


2. Número de model o referència del fabricant 


3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 


4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 


5. Potència nominal tipus de llum 


6. Augment de la temperatura nominal del balast 


7. Tipus inferior o exterior 


Característiques constructives: 


Els balastos hauran de ser construïts amb: 


1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 


2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ° C 


3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 


4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre 


(autoextingible V-O). 


5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 


Característiques normatives: 


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


1  CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat. 


2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 


Arrencadors 


S’utilitzaran arrecandors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 


perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 


Característiques físiques: 


Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 


1. Marca d’origen 


2. Número de model o referència del fabricant 


3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 


4. Tensió nominal, freqüència 


5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 


6. Potències i tipus de llum 


7. Augment de la temperatura nominal de treball At. 


8. Indicació de la capacitat de càrrega 


Característiques constructives: 


1. Components electrònics de qualitat professional 


2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini. 


3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe  V-O, com a protecció contra 


ambients agressius. 


4. Un impuls per període de xarxa com a mínim. 


 


Característiques normatives: 


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


1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions 


generals i de seguretat. 


2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de 


funcionament. 


Condensadors  


Característiques físiques: 


Tots   els   condensadors   hauran   de   portar   clarament   marcades   les indicacions següents: 


1. Marca d’origen 


2. Numero de model o referenda del fabricant 


3. Capacitat nominal i tolerància 


4. Tensió nominal 


5. Quan s’hi munti una resistència de descarrega o un fusible s’hi posarà el símbol 


corresponent. 


6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 


7. Temperatura nominal mínima i màxima 


8. El seu símbol, si el condensador es auto-regenerable 


Característiques constructives: 


 


1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida  autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, 


nomes quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà 
autoextingible VZ 


4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 


 
Característiques normatives: 


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


1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums  tubulars  de 


fluorescència  i  altres  llums  de descàrrega). Generalitat i prescripcions de seguretat. 


2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de  llums  tubulars  de  


fluorescència  i  altres  llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 


Proteccions 


A més de la protecció de cada punt de Hum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt 


de Hum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de 


coure no de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i el cable aniran 


soterrats directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 
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Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 


La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 


inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de Hum. 


A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 


defecte. 


S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada per valor obtingut de la 


resistència a terra de les masses. 


La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa 


que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 


Caixa de connexió en columna 


S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 


s’instal·laran en cada columna. 


Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. 


Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran 


fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, corbeta, aïllaments i 


armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les 


connecten. 


Els canvis de secció de les Iínies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió 


de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 


La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borms polits 


i no tallants. 


Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 


- curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 


pugin fins a la llumenera. 


- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que 


figuren als plànols. 


Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. 


La cargolaria serà de material inoxidable. 


Centre de maniobra i comptatqe 


Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la 


correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i amidament. 


Principalment, consten dels elements següents: 


- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 


- Quadre elèctric amb contactors, interruptes, comptadors, fusibles, relés i transformadors 


d’intensitat i tensió, en el seu cas 


- Armari de protecció 


- Contactors: 


Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 


dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en 


servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes 


VDE-0665 i 0660. 


Seran els homologats per la companyia subministradora. 


- Fusibles: 


Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 


deterioraments mes que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 


l’arc. 


- Interruptors: 


Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 


tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolar, de connexió 


interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 


- Interruptors de punteig de contactors: 


Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 


tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 


interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 


- Interruptor horari: 


Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: 


. circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de lux, reductor de tensió, 


circuit de mitja apagada...). 


. circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 


astronòmica o horària. 


. quadrant de visualització d’horaris i funcions 


. reserva de marxa de mes de 1.500 hores (bateries de NICd) 


. protegit davant de les pertorbacions elèctriques 


- Conductors: 
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Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni 


gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 


- Plaques de terra: 


Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 


La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (1.0), havent de col·locar, si fos 


necessari, mes plaques a terra. 


Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 


- Armaris metàl·lics: 


Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color 


normalitzat RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord 


a l’ET propera. 


Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 


mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes 


les parts metàl·liques, com ara les; portes, els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit 


general de terres de l’enllumenat. 


L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 


ventilació. 


Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia 


subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la 


companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
 


MÒDUL COMPANYIA: escomesa tipus T2 max 31,5 Kw/380 V. Segons normes de la cia. 


subministradora. 


 


MÒDUL AB0NAT: 


1. Contactor 80 A. (AC-1) 


2. Embornat distribuci6 


3. Interruptors diferencials 40/4/0.3 A. 


4. Interruptors magnetotèrmics fins 25 A.4 "polos" 


5. Estabilitzador-reductor fins a 30 Kw (45 Kva). 


6. Interruptor magnetotèrmic 2 "polos" 6 A. protecció maniobra. 


7. Interruptor diferencial 40/2/0.3 A. protecció maniobra. 


8. Base d’endoll 16A. 2P<ti 


9. Interruptor astronòmic programable. 


10. Selector MSN-O-AUT. per accionament manual contactor. 


11. Borns de sortida per cable fins 35 mm. 


12. "Prensaestopes" sortides de cable. 


13. Enllumenat armari amb accionament manual (portalàmpada estanc IP-659, 


incandescència 60 W.) 


14. Espai Iliure de 270 x 540 mm. 


Tot l’aparellatge anirà dins de caixes de doble aïllament, amb finestres per a tots els accessoris. 


Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat amb 


fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 


 


- doble aïllament 


- resistència d’aïllament > 5 M 


- rigidesa dielèctrica > 5 KV 


- autoextingible (UNE 53315) 


- IP 65 (UNE 53315) 


- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de 


tapes. 


La connexió entre si de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 


seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb 


altres colors els fils corresponents   als   circuits   secundaris   de   maniobres.   Cada  conductor 


s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 


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


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


Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 


Equip  estabilitzador-reductor  de  tensió   per  a   instal·lacions  elèctriques  d’enllumenat 


L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 


.   tensió d’alimentació ....................................................... 3x380 V amb neutre 


.   marges de regulació: 


               amb U de sortida nominal .................................... +39%-5% 


               amb U de sortida en regim estalvi VM ................... +18%-20% 


               amb U de sortida en regim estalvi VSAP ................ +10%-24% 
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. marges de freqüència....................................................... 48 Hz a 63 Hz 


. precisió de la tensió de sortida .......................................... +/-2% en qualsevol estat de            


funcionament 


. estabilització ................................................................... regulació independent per fase 


. distorsió armonica ........................................................... nul·la 


. rendiment....................................................................... superior al 97% 


. temperatura ambient de treball ......................................... -40° a 45° C 


. humitat relativa ............................................................... 0% al 95% no condensada 


. altitud màxima de funcionament ....................................... 2.400 m.s.n.m. 


. factor de potencia admissible ............................................ 0,5 indue, a 0,7 capacitiu 


.  proteccions d’entrada ...................................................... magnetotèrmica per fase 


.  ind. òptiques per fase en l’equip ....................................... U de xarxa present 


                                                                                                   U en borms de sortida 


.  ind. òptiques per fase en cada UE ..................................... pressa seleccionada 


                                                                                          by-pass automàtic 


                                                                                          procés ordre estalvi activada 


.  ind. acústiques per fase en cada UE .................................. alarma by-pass automàtic 


·  selector tipus de làmpada VM o VSAP 


·  by pass automàtic 


·  l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de 


pujada i baixada  


·  l’equip admetrà desequilibris de carrega fins a 1100% entre fases  


·  l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 


200 V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals 


començarà la rampa fins atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més. 


·  el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una  


   rampa suau de descens. 


·  l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’armònics  i tampoc alterarà el 


factor de potencia de la instal·lació  


·  permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 


microruptor en la placa electrònica.  


·  l’equip estarà dotat de by-pass automàtic 


·  disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i 


precisa 


·  disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar  els possibles 


disparaments dels ICP 


 


·  haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 


dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades 


·  la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 m. 


·  l’equip   serà   totalment   electrònic   i   no   disposarà   de   sistemes  de transmissió, 


servomotors, engranatges i corretges, etc.  


·  Incorporarà control per microprocessador 


·  disposarà de comunicació mitjançant interfase RS 485 el qual permet l’ajust des d’un ordinador 


a un sistema de control d’enllumenat centralitzat. 


Cables per a enllumenat públic 


Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 


         1 ·mm2 
K =  -------  = 0,014241  ------------------  segons UNE 20.003 


         58     m 


de resistència especifica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 


Tots els conductes que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió 


nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 


Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïIIament de polietilè reticular (XLPE) designació 


UNE RVFV 0,6/1 kV. 


L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 


magnètic (alumini) a les unipolars. 


La resistència màxima a vint graus centígrads (20°C) haurà de complir amb els valors assenyalats 


per la norma UNE 21.022-82. 
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A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 


dels cables, segons UNE 21.123.-91 apartat 20. 


Els cables de connexió inferior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-


82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV), 


designació UNE RV-K 0,61/kV, i de secció mínima de dos amb cine mil·límetres quadrats (2,5 mm2), 


segons UNE 21.123-91. 


Tubs, canalitzacions de cables soterrats 


Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior Ilisa, i amb guia de 


ferro galvanitzat inclosa. 


De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions 


sota vorera i 150 mm per les de sota calçada. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta 


graus centígrads (60° C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 


nou (9) contra damnatges mecànics. 


La unió es farà amb maneguet i junta. 


Columnes i bàculs 


La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 


instal·lades. 


En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran 


"troncocòniques" de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d’acer, classe AE-


235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim. 


El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 


l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb 


l’acer base. 


A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 


dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 


 


Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a 


la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè 


s’agafi millor a la massa de formigó. 


Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, 


i zincats. 


L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. 


El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia continua, i 


interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 


Anirà proveta de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 


contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per 


una cadeneta galvanitzada. 


I costat de la porta es disposarà en un Hoc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, 


un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveure un passamà d’un mínim 


de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 


Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 


calent. El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir 


un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la 


d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix 


de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 


 


La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de 


soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal 


d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 


Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
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També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint 


a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un 


espessor igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada 


i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 


En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de carrega 


per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons 


normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que 


indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el guix del trams 


sigui el mateix. 


Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir 


els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant 


el "Registre de l’Empresa". 


Basaments de les columnes 


Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols. 


L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest 


les arestes arrodonides. 


La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica als plànols una 


resistència superior), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 


seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 


completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 


1.2.2.2.7.-   Conduccions 


Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta 


densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 


Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una lamina de plàstic senyalitzadora del servei. 


Dins de cada tub anirà un únic circuit. 


El cable nu de coure s’entendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 


Si la conducció va sota calcada la rasa tindre 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 


aniran envoltats de formigó HM-15 en comptes de la sorra. 


En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits mes un que es deixarà de reserva. 


A cada extrem del pas sota calcada hi anirà una arqueta prefabricada o feta "in situ", amb 


dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 


 Amidament i abonament 


Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat 


El preu compren l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 


s’assenyalen als plànols corresponents. 


Esta inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 


senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a l’abocador dels materials 


sobrats. 


En cas de conducció per a   encreuaments de calcada, el preu inclou, a mes, el formigó HM-15 de 


protecció. 


També esta inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per a. cent (95%) del proctor normal. 


Es mesurera per metre lineal (ml). 


Les arquetes s’amidaran i abonaran per unitat totalment acabada. 
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Punt de llum 


Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, 


equip d’encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, 


posada a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 


l’excavació. També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris 


per al seu correcte funcionament. 


Es mesurera per unitat (ut) acabada i comprovada.  


Centre i quadres de maniobra 


S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 


correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i amidament de les instal·lacions. 


Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·liques d’acer inoxidable,. cèl·lules fotoelèctriques, 


rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, 


fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables 


elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora. 


Inclou l’esmentada unitat, el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com l’obra civil 


d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. 


Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 


Cables 


Al preu assignat per metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, 


transport, carreteig i col·locació de cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 


corresponents. 


Es mesurera per metres lineals realment instal·lats. 


El cablejat interior de les columnes esta inclòs dins del preu de la unitat de punt de Hum. 


Equip estabilitzador-reductor de tensió 


Es mesurera i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els 


materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 


1.2.2.3.-  Xarxes de telecomunicacions 


1.2.2.3.1.-  Xarxa telefònica 


Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i 


les especificacions de la companyia telefònica. 


1.2.2.3.2.-   Materials 


Tots els materials a emprar seran els homologats per a la companyia telefònica i els definits als 


plànols i al present plec. 


Materials homologats en telefònica 
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• Tubs de PVC rígid 0110, 0 63 i 0 40 mm, especificació núm. 634.008, codis nums. 510.505 


(110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 


 


• Colzes de PVC rígid   0 110 i   0 63 mm, especificació num. 634.024, codis   nums.   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. 


• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203. 


• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis nums. 510.777 


(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i  10.793 (ganxo tipus B, per a dos 


cables). 


• Tapes per arquetes i cambres 


• Arquetes prefabricades 


• Cambres prefabricades 


 


1.2.2.3.3.-  Canalitzacions 


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 paviment de voravia 


i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). 


Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calcada, l’esmentada altura mínima serà de 


seixanta centímetres (0,60 m). 


Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldre distingir les conduccions de la xarxa 


primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundaria que podran ser de 100 


mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o be un cable o un màxim 


de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà 


per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa 


secundaria la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 


Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 


Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,80 m), i sobre 


d’aquesta s’hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 


setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, abocarà formigó dins fins a 


cobrir tres centímetres (0,30 m); llavors s’hi col·locarà la segona capa. 


L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre 


la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,80 m) de formigó. 


Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 


recte d’un d’aquests amb l’extrem de al copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de 


dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 


Els àrids a emprar el formigó no ha de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-


cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta 


mil·límetres (0,030 m). 
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Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 


telefòniques han quedat Iliures d’elements estranys. 


Per això es procedirà a un mandriant dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud 


i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 


A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 


1.2.2.3.4.-   Arquetes i elements singulars 


Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 


elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 


cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 


(preferentment amb accés es de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, 


de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element 


d’aquest tipus que connectarà la xarxa dels sector amb la portada general del servei telefònic. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Les arquetes són registres de menor dimensió 


que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D,H, F i M. 


Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i 


les especificacions de la companyia telefònica. 


Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia, i protecció de 


formigó de 150 kg/cm2 de resistència característica (HM-15). 


La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’1m. 
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Cambra BR 


      


1.2.2.3.5.-   Amidament i abonament de les obres 


Les cambres de registre i arquetes de telefònica s’amidaran i es pagaran per unitats totalment 


acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les 


operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb 


els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació 


o instal·lació i el transport. 


Els preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 


Les conduccions telefòniques s’amidaran i s’abonaran per a metres lineals de conducció acabada. Els 


preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, el rebliments, el formigó i els transport i la 


col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 


companyies. 


El mandrinat de conductes esta inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent 


i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar els seu abonament per separat. 


 


1.2.2.4.-  Xarxa de gas canalitzat 


Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria 


amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementaries del Ministerio de 


Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes 


pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. 


Normalment, serà al mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que 
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executarà l’obra mecànica (implantació de les Canonades) mentre que l’empresa adjudicatària 


executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les Canonades. 


L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a 


rebliment de rases. 


Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de 


gas i el servei mes proper, proteccions mecàniques de diferents. 


Amidament i abonament de les obres 


Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitza es mesurarà i 


abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de 


senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, 


d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 


S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar 


les obres amb la qualitat definida. L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa 


pressió i d’alta a mitjana pressió, s’amidaran i abonaran per  unitat totalment acabada. 


1.2.2.5.-     Encreuament i paral·lelisme entre xarxe de serveis 
 


Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelisme i 


encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. 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 gas i la 


mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.  


Distàncies mínimes d¡encreuament i paral·lelisme. A continuació figuren els diagrames indicatius 


de les distàncies a respectar en els encreuaments entre línies i altres tipus de serveis. Qualsevol 


canvi que es produexi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del Projecte, cal que 


quedin reflectides en els plànols del Projecte de liquidació. 
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1.2.3.-  PAVIMENTACIÓ 


L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar perceptivament desprès de construïda la infraestructura 


de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a 


realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 


formigó de base a voreres, la capa de base de calcada i les capes de paviment. 


 


1.2.3.1.-   El formigó de base a voreres 


 


Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase 


prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Desprès d’acceptar les infraestructures 


de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, 


es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, 


i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 


 


Condicions mínimes d’acceptació 


El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui massa 


sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà 


un assentament del con d’Abrams entre cine centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 


resistència característica mínima a obtenir serà de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat 


(Fck >/150 kg/cm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 


Amidament i abonament de les obres 


Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 


realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 


S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 


coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el 







Millora del paviment i l’enllumenat del carrer Enric Granados                                                                                                                              Plec de Condicions Tècniques  


  


53 


 


subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinaria i diferents operacions 


necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 


1.2.3.2.-    Capes de base 


Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 


granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 


S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 


granular. 


1.2.3.2.1.-  Bases de tot-ú artificial 


El tot-ú artificial es una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 


granulometria de tipus continu. Condicions mínimes d’acceptació: 


Granulometria: 


- La fracció que passi pel tarmís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la 


fracció que passi pel tamís 40 m UNE. 


La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre els 


que figuren al quadre següent: 


 


    Tamisos 


      UNE 


Garbellament ponderat acumulat (%) 


          ZA (40)                      ZA (25) 


45 100 — 


25 75-100 100 


20 60-90 75-100 


10 45-70 50-80 


5 30-50 35-60 


2 16-32 20-40 


400 m 6-20 8-22 


80 m 0-10 0-10 


- L’índex de "lajas" serà inferior a trenta-cinc (<35) 


- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 


- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 


- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2) 


- El  material  no  podrà ser meteoritzat,  de manera  que totes les característiques de granulometria 


i qualitat es conservin desprès de compactar la tongada (execució de l’assaig del material desprès 


de compactar).  Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 


- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Proctor 


Modificat. 


- El mòdul de comprensibilitat amb l’assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà 


inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 


- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat 


obtinguda a l’Assaig Proctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 


zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calcada). 


- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà de <20mm. 


Amidament i abonament 


 


La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 


desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari compren el refinament i la compactació de la 


capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 


acabada. 


1.2.3.2.2.-  Bases de qrava-ciment 
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Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 


formula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base 


a calcades. 


Condicions mínimes d’acceptació 


- Granulometria dels àrids: 


- La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 


Tamisos  
UNE 


Acumulat en % 
GC1                         GC2 


. 


40 — 100 


25 100 75-100 


20 70-100 65-90 


10 50-80 40-70 


5 35-60 30-55 


2 25-45 22-42 


0,40 10-24 10-22 


0,080 1-8 1-8 


- La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues 


o mes cares de fractura. 


- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 


30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (>30). 


- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 


0,5%. 


- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 


- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 


Proctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2). 


- S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 


densitat superior al noranta-set per cent 97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Proctor 


Modificat de la barreja amb ciment. 


- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades  dotze hores des de la seva 


compactació. 


Amidament i abonament 


S’amidarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 


comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 


compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions 


necessàries per el correcte acabat de la unitat d’obra. 


1.2.3.2.3.-  Bases asfàltiques 


Les bases asfàltiques son mescles bituminoses, en fred o en calent, àrids grossos i un Iligant 


bituminós. 


Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec. 


S’amidaran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat 


anteriorment. 


1.2.3.3.-  Paviments asfàltics 


Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 


asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment mes usual en calcades es de 


barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a 


paviments de trànsit restringit. 


  


 


 


 


 


 


 Paviments asfàltics en calent 


Solen ser en general, d’una única capa (de rodadura) o bé de dues capes.   


Condicions mínimes d’acceptació 


- Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 


- Granulometria    dels    àrids.    L’àrid    gros    procedirà    d’instal·lació de matxuqueig. La porció 


retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o mes cares 


de fractura.  La granulometria  dels  àrids  es trobarà  compresa  entre  les  del següents quadre, 


segons el tipus de barreja que es tracti. 


Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 


Rodadura D12-S12     3-5 
  _______________________ D20-S20   >6           . 


Intermèdia D20 - S20 - G20  6-9 


- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de  gran  capacitat  on  es  


preveguin  altes  velocitats  s’exigirà  un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) 


(únicament a capa de rodadura). L’índex de  partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 


(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 


- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
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construcció de carreteres (PG3 i PG4). 


- La barreja àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 


- Pel que fa a l’obtenció de la formula de treball,  instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 


de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 


i PG4). 


Amidament i abonament de les obres 


S’amidarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 


realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 


preu inclou, a mes, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imbricació i 


adherència, i totes les operacions i materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de 


la unitat d’obra. 


 


CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86) 
 


CARACTERÍSTICA TRANSIT 


PESAT 


TRANSIT 


MITJÀ 


TRANSIT 


LLEUGER 


Nombre de cops per 
cara 


 
75 


 
75 


 
75 


Estabilitat (KN) >10 7,5-12,5 7,5-12,5 


Deformació (mm) 2-3,5 2-3,5 2-3,5 


Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 


capa intermèdia  
capa de base 


 
4-6 


4-8 
4-9 


 
3-5 


3-8 
3-9 


 
3-5 


3-8 
3-9 


Buits en àrids (%) 
mescles  -8 
mescles -12  
mescles -20  
mescles -25 


 
<16 
<15 
<14 
<13 


 
<16 
<15 
<14 
<13 


 
<16 
<15 
<14 
<13 


Les toleràncies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les següents: 


Àrids i filler: 


- tamisos superiors al 2,5 UNE ................................... ..................± 5% del pes total àrids 


- tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m.............................±3% del pes total àrids 


- tamís UNE 80 m....... ............................................................. .±1% del pes total àrids 


 


Lligant: 


-    lligant ................................................................................... ±0,3% del pes total àrids 


Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent 


vuitanta graus (> 180°). 


Microaglomerat en calent 


El microaglomerat en calent es la combinació àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari 


escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior 


a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 


Condicions mínimes d’acceptació 


- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 


- Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. 


Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements amb dues o mes 


cares de fractura. 
 


SEDAS TAMISATGE PONDERAL 


UNE ACUMULAT (%] 


 MC12 MC10 MC8 


16 100 100  


12,5 85-100 85-100 100 


10 70-90  85-100 


8  60-80 70-85 


5 50-70 40-55 50-65 


2,5 35-50 28-40 34-49 


1,25 27-38 18-30 21-33 


0,63 15-25 10-20 12-23 


0,32 10-20 7-15 8-15 


0,16 7-15 6-10 6-10 


0,08 5-10   


% lligant en 5-7 5,5-7 5,5-7,5 


pes respecte    


de l’àrid    
 


GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA 


40-50 


20-40 


10-30 


MC12  


MC10 MC12 


MC8 


 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (<25). El coeficient de poliment 


accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (<45). L’índex de partícules planes serà 


inferior a vint-i-cinc (<25). 


- Es considera que l’adhesivitat serà suficient que la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid 


gros (NLT-166/76) i superior a quatre (>4) segons NLT-335/74 per a l’àrid fi. 


- La barreja àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 


norma NLT-113/72. 


- Pel que fa a  l’obtenció de la formula de treball,  instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves 


d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). 


S’assenyalaran les temperatures  màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la 


barrejadora, així com les  temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 
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compactació. 


Les toleràncies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les següents: 


Àrids: 


- Sedassos superiors al 2,5 UNE. 


- Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m.  


Lligants: 


A establir per la direcció d’obra. 


Coloració: 


- Al microaglomerat se li podrà donar color amb productes tipus “bayferrox” o similar, amb el to a 


escollir per la mateixa direcció d’obra. 


-  


 


Amidament i abonament 


S’amidarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte 


no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa 


de base, els regs d’imbricació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i 


maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitats d’obra. 


Mescles asfàltiques en fred 


Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en 


calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). 


S’amidaran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 


1.2.3.3.1.- Triple tractament superficial amb (o sense) pre-engravillat. 
 


- Definició. 


Aquesta unitat d'obra inclou: 


- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 


- Extensió i piconat del granulat de la capa de pre-engravillat. 


- Aplicació del lligant bituminós. 


- Extensió i piconat del granulat. 


- Segona aplicació del lligant bituminós. 


- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 


- Tercera aplicació del lligant bituminós. 


- Extensió i piconat de la tercera capa de granulat. 


- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 


- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 


execució de la unitat d'obra. 


- Dosificació. 


A efectes de dosificació proposem les següents: 


PRE-ENGRAVILLAT: 


- Àrids: entre catorze i setze litres per metre quadrat (14-16 l/m2) de granulat granític 16/22. 


1a. APLICACIÓ: 


- Àrids: entre vuit i deu litres per metre quadrat (12-16 l/m2) de granulat granític 20/12. 


- Lligant: un quilogram amb nou-cents grams per metre quadrat (1.8 kg/m2) d'emulsió asfàltica 


modificada tipus ECR-2m. 


2a. APLICACIÓ: 


- Àrids: entre cinc i set litres per metre quadrat (7-9 l/m2) de granulat granític 12/6. 


- Lligant: dos quilograms per metre quadrat (2 kg/m2) d'emulsió asfàltica modificada tipus ECR-2m. 


3a. APLICACIÓ: 


- Àrids: entre cinc i set litres per metre quadrat (5-7 l/m2) de granulat granític 6/4. 


- Lligant: dos quilograms per metre quadrat (2 kg/m2) d'emulsió asfàltica modificada tipus ECR-2m. 
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- Equip necessari per a l'execució de les obres. 


Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 


- Execució de les obres. 


Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 


1.2.3.4.- Columnes i bàculs 


Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb platina 


i cartel·les a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó HM-15 de 40x50x60 cm (mínim) 


amb tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb 


frontisses i pany a través de la qual s’accedirà a la caixa per a embornaments. 


Amidament i abonament 


Les columnes i bàculs s’amidaran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou 


el subministrament i col·locació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la 


resta de materials i operacions necessàries per a un correcte acabat. 


Semàfors 


 


Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a al pluja i estaran dotats 


de viseres per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 


El sistema òptic estarà format per reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; portalàmpades de 


material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o 


policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors 


compliran la norma UNE 6163. 


 
 


Amidament i abonament 


 


Els semàfors s’amidaran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el 


subministrament, col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i 


operacions necessàries per a una perfecta instal·lació. 


Conductors 


Seran del tipus manguera negra, 0,6/1 kV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats 


en tot moment per fil de coure electrolític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i 


farcit per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 


La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència mes elevada 


a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 


Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 


- De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 


- Instal·lació línia aèria de distribució : 2,5 mm2 


- Línia instal·lada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2 per a les instal·lacions 


semafòriques 


La protecció contra contractes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles 


i cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instal·larà una 


piqueta individual per cada suport. Així mateix, s’instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, 


que enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no 


afluixables. 


En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels 


equips de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció 


dels cables de la xarxa de terra. 


Amidament i abonament 


Els conductors s’amidaran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el  subministrament, estesa i 


connexió. 


Armaris i quadres elèctrics 


 


Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó HM-15, els 


de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 


Dins dels armaris s’instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa 


general de protecció, connexió, mòdul i comptador. Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP 


tetrapolar i circuit de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 


Amidament i abonament 


Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’amidaran i abonaran per 


unitat totalment instal·lada. Al preu de l’armari inclourà el subministrament, col·locació, basament i 


ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de 


connexió i el regulador, per deixar la instal·lació totalment acabada. 
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2.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 


 
2.1.- CONDICIONS PARTICULARS. 


Les Condicions Tècniques Particulars de! present Plec tindran vigència per sobre de les Prescripcions 


Tècniques Generals del projecte, i tenen com a objectiu completar i complementar les citades 


prescripcions en detalls i unitats d’obra particulars del present projecte. 


Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars comprèn el conjunt de característiques que hauran 


de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a 


l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i 


depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que 


indiqui la normativa esmentada a l’apartat  1.32 del Plec de Condicons Tècniques Generals. 


 


2.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 


 
2.2.1.-  Descripció general de les obres i condicionants importants a tenir en compte. 


Les obres projectades tenen per objecte la millora del paviment i l’enllumenat del carrer Enric 


Granados. 


En general les obres que es projecten són de moderada dificultat. En el vial els treballs podran 


desenvolupar-se majoritàriament de manera mecànica.  


Les obres consistiran principalment en aconseguir que el carrer assoleixi l’amplada segons el POUM 


que es va projectar en el seu dia. Actualment trobem dos trams de carrer no alineats i en diferents 


condicions i amplades. L’amplada final segons el Plà d’Ordenació Urbanística Municipal és de 10m. 


Per aconseguir les alineacions correctes s’ha de realitzar uns enderrocs previs i un moviments de 


terres considerables. La base serà de tot-ú (10-15cm) i a sobre un triple reg asfàltic. 


Actualment tenim uns serveis existents soterrats com el gas, el clavegueram i l’abastament d’aigua, 


i uns d’aèris com la telefonia, les línies de baixa tensió i l’enllumenat. 


Inicialment aquest serveis no es troben inclosos dins d’aquest projecte, exceptuant l’enllumenat amb 


la col·locació de bàculs i noves lluminàries i on la instal·lació passarà ha ser soterrada; i possiblement 


en la compactació es pugui afectar una canonada de fibrociment existent en el tram final del carrer 


amb la cruïlla amb C/ de Balmes.  


S’ha de tenir en compte que aquest no és un projecte complet d’urbanització, sinó una millora puntual 


de l’estat del carrer. 


 


2.2.2.- Explanació i obres preparatòries. 


Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 


ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 


instruccions que dicti l'Enginyer Director. 


Les obres comprenen: 


- Aixecament topogràfic i definició prèvia de rasants, materialització de referències topogràfiques i 


replanteig de totes les operacions. 


- La demolició dels paviments i de les construccions, elements d’urbanització o altres tipus 


d’elements situats dins dels límits de l’obra i siguin incompatibles amb el projecte. 


- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d’explanació. 


- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 


- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la 


senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 


- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la zona a remodelar i la substitució 


dels serveis soterrats (rases). Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs 


autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, 


a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments i acabats. 


- El fresat del paviment amb l’enllaç amb els paviments asfàltics existents. Aquest fresat podrà 


realitzar-se en finalitzar les obres de soterrament dels serveis, ja que es preveu que hi hagi 


serveis que s’hagin d’enllaçar amb serveis ja existents i que discorren per la calçada d’aquesta 


carretera, i per tant al final serà convenient reposar nou paviment per donar un bon acabat visual 


a l’obra. 


- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 


toleràncies definides als documents del Projecte. 


- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 


 
 
2.2.3.- Xarxes de serveis. 


Es preveu la instal·lació de les següents xarxes de serveis: 


- Substitució parcial de la xarxa d’aigua. Substitució de tub de fibrociment per tub PEAD. 


- Nova xarxa soterrada d’enllumenat i distribució dels nous bàculs i lluminàries a col·locar. 


L'execució d'aquestes obres comprèn: 


- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 


- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 


- Excavació de rases per la col·locació dels tubs, pous, arquetes, caixes i i retirada dels productes 


excavats. 


- Refinat i compactació de fons de rases i pous i retirada dels productes excavats. 


- Subministrament, transport i col·locació de tub de PEAD per a la xarxa d’abastament de ø63, amb 


el seu recobriment de sorra i de material granular seleccionat, i cinta de senyalització. 


- Subministrament, transport i col·locació de tub de PEAD de doble paret per a la xarxa 


d’enllumenat amb 2 tubs de ø90, amb el seu dau de recobriment de formigó i de material granular 


seleccionat, i cinta de senyalització. 







Millora del paviment i l’enllumenat del carrer Enric Granados                                                                                                                              Plec de Condicions Tècniques  


  


59 


 


- Subministrament, transport i col·locació de bàculs i llumeneres. 


- Realització i connexió de les escomeses de la xarxa d’abastament i enllumenat 


- Replens complementaris. 


- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 


toleràncies definides als documents del projecte. 


- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 


- Condicionament del terreny. 


- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 


- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 


interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 


 


2.2.4.- Reposicions. 


S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil i d’instal·lacions corresponent a la 


reposició dels serveis afectats. 


La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 


necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents 


del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 


 


 


2.3.- UNITATS D’OBRA PARTICULARS DE L’OBRA. 


 
2.3.1.- Columnes de planxa d’acer galvanitzat i lluminàries. 


Consideracions addicionals a les exposades en el Plec de CT Generals 


Columna: 


Columna troncocònica d’un sol tram facbricada amb xapa d’acer galvanitzat de 8,0 m d’alçada. L’acer 


utilitzat serà el S-235-JR, galvanitzat per immersió en calent. 


La placa d’anclatge serà de 40x40 cm amb carteles de reforç. 


Posta de registre enrasada amb la columna troncocònica, i grau de protecció IK 10. 


Perns d’ancoratge M22x600mm. 


Diàmetre superior de la columna de 60 mm. 


Per a  les dimensions de la cimentació s’adopten les recomanacions del fabricant. 


 


 


Lluminària: Sèrie CLAP M 14L5 de Salvi o similar. 


   


Armadura, tapa i fixació en fundació d’alumini EN AC-43400. 


Tancament de vidre pla 4mm. 


Fixació vertical (TOP) o horitzontal (HOR) a tub øint 62mm øext 76mm. 


 14 Leds d’alta eficiència en disposició lineal fins a 63W. 


Lents independents d’alta transparència en PMMA amb rendiment òptic fins n 93%. 


Temperatura de color Estàndard 3000ºK ó 4000ºK. 


FHS<0.1% 


Dispensador de calor intern integrat en la lluminària. 


Vida útil: L80B10 > 80.000h (segons model). 


Electròniques de potència fixe, regulació autònoma, regulació via 1-10V/DALI/PWL, reductor de flux 


en capçalera i funció de flux constant CLO. 


Eficiència electrònica >90%, factor potència >0.95. 


IP66/IK09/Classe I/Classe II opcional. 


Acabat superficial amb imprimació epoxi. Color gris plata G2. 


Pes: 3.5Kg   


 


 
OLIANA, NOVEMBRE DE 2018 


 


L'AUTOR DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 


 
 


 


 
 
 
 


RAIMON GUITART I GARCÍA 


ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS (COL. 16.400) 
ENGINYER INDUSTRIAL M. (COL. 25367 CETIM) 
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