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1. INTRODUCCIÓ 
En els següents punts es detallaran tots els elements que seran necessaris en els 
diferents parcs per tal d’implantar el control de reg. 

L’objectiu en tots els parcs és arribar a comunicar tots els elements distribuïts fins un punt 
central que pugui concentrar totes les dades i enviar-les cap a la Plataforma de Reg. 

Donat que en cada parc ens trobem diferents arquitectures, s’ha optat per dissenyar una 
solució modular que permeti adaptar-nos en cada cas a la casuística de l’entorn. 

2. ARQUITECTURA GENERAL 
Per tenir una visió global del sistema, veiem el següent esquema genèric de com quedaria 
l’arquitectura de la solució: 

 

Com podem observar, s’emprarà la xarxa de l’Institut Municipal d’Informàtica (d’ara en 
endavant, IMI) per a realitzar el transport de totes les dades fins la plataforma de 
l’Ajuntament. 

Xarxa de l’IMI

PLATAFORMA CONTROL DE REG

Mòdul comunicacions

PARC

Xarxa de camp

Entrades/Sortides

Elements de 

camp
Elements de 

camp

Elements de 

camp

Comunicacions

Mòdul de Control

PSAB
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En els punts que segueixen a continuació, es mostra el detall de l’equipament que s’inclou 
en cada mòdul, característiques i funcionalitats. 

 

2.1 PROTOCOLS DE COMUNICACIONS 

A continuació es defineixen els protocols de comunicacions per intercanviar informació 
entre cadascun dels mòduls de l’arquitectura anterior: 

• Protocol de control en interior de Parc: Modbus RTU  per cable o via ràdio. 
• Protocol de control des de Parc fins a la Plataforma de Control de Reg: DNP3. 
• Protocol de control des dels elements de camp / sensors generals (humitat sòl, 

meteorologia, ...) fins a fins a la Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona 
(PSAB o SentiloBCN): DNP3 o HTTP. 

• Protocol de control des de la PSAB / SentiloBCN fins a la Plataforma de Control de 
Reg: HTTP a través d’una API REST  descrita en l’Annex tècnic d’integració amb 
la plataforma SentiloBCN 

 

3. MÒDUL DE COMUNICACIONS 

3.1 EQUIPAMENT 

Per tal de comunicar cada parc amb la xarxa de l’IMI s’utilitzarà una de les següents 
solucions, segons la xarxa de l’IMI disponible més propera a cadascun dels parcs. Les 
possibles soluciones per ordre de prioritat son: 

1. Connexió mitjançant xarxa de fibra òptica pròpia. 
2. Connexió mitjançant un radioenllaç. 
3. Connexió mitjançant un client WiFi. 
4. Connexió a traves d’un operador via servei ADSL o similar segons disponibilitat. 
5. Connexió a través d’un operador via xarxa mòbil 3G. 

A cada parc tindrem un punt concentrador de comunicacions que constituirà el punt 
d’entrada a la xarxa de l’IMI. Segons l’opció de comunicació escollida tindrem un o un 
altre equip. Per cadascuna de les opcions, els equips escollits son: 

• FO: RouterCisco 892F-SP o similar 
• Solució WiFi-Mesh: Cisco AP-1550 o similiar 
• Solució WiFi Client: Nanostationloco o similar 
• Solució Wimax: AlvarionBreeezeNETB o similar 
• Solució Operador via ADSL: Segons equip del operador. 
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• Solució Operador via 3G: Cisco 819 3G o similar 

 

Aquest equip anirà en un armari de nova instal·lació en el que podrem trobar: 

 

3.2 COMUNICACIONS 

En cada parc, la forma de comunicar amb la xarxa de l’IMI anirà variant: 

3.2.1 Fibra òptica 

Podem trobar-nos un switch/router amb ports SFP de fibra òptica. En aquest cas, 
caldria fer una estesa entre l’equip de comunicacions local i el switch per a 
realitzar la comunicació. 

 

És important destacar la previsió d’SFPs en aquest cas, tant pel switch de la xarxa 
de l’IMI com pel switch propi si no els duu incorporats. 

 

3.2.2 WiMAX 

La segona opció per donar cobertura a un parc serà amb un radio enllaç tipus 
Wimax. Ens trobarem aquest cas quan el punt de xarxa es trobi allunyat però 
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disposi de visió directa a algun punt del parc de forma que sigui possible instal·lar 
un radioenllaç Wimax punt a punt.  
El punt de dades més proper pot ser tant un switch de fibra com veiem en el cas 
anterior com una seu de districte amb connexió a xarxa que ens permetés realitzar 
l’enllaç. En tots els casos, l’arquitectura seria molt similar: 

 

En aquest cas, caldrà contemplar tota la infraestructura associada al muntatge del 
radioenllaç com són elsmàstils o bàculs (amb la corresponent cimentació) i la seva 
alimentació. 

Es procurarà instal·lar el punt del parc suficientment a prop de l’armari amb el 
switch de comunicacions per a poder fer la instal·lació amb cablejat UTP. En cas 
contrari, caldria realitzar amb estesa de fibra òptica. 

 

3.2.3 WiFi 

En el cas de tenir cobertura WiFi propera ens caldrà instal·lar un Equip Local de 
Client (CPE) per tal de cobrir el parc.  

L’equip client a instal·lar haurà de funcionar en ambdós casos amb la mateixa 
arquitectura: 

 

 

Caldrà instal·lar un equip que ens permeti estendre la cobertura, de fàcil 
configuració i senzilla instal·lació. D’aquesta manera obtindrem un punt de dades a 
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velocitat Fast Ethernet, proper al parc, on connectarem tot el flux d’informació 
relatiu. 

 

3.2.4 Operador xarxa fixa 

Si no podem estendre la xarxa de l’IMI, caldrà recórrer a la contractació d’un 
operador, mitjançant un servei de xarxa fixa com podria ser una ADSL o un altre 
tipus segons la disponibilitat a la zona. En aquest cas, l’integrador només caldrà 
que realitzi la connexió UTP entre l’equip de l’operador i el switch de 
comunicacions.  
 

3.2.5 Operador xarxa mòbil 

Si no ens trobem en cap dels casos anteriors, caldrà recórrer a la contractació d’un 
operador mitjançant la contractació d’un servei de dades amb una tarifa de xarxa 
mòbil via 3G. En aquest cas, l’integrador només caldrà que realitzi la connexió 
UTP entre l’equip de l’operador i el switch de comunicacions. 

4. MÒDUL DE CONTROL 
 

El mòdul de control serà la capa responsable del desplegament del equipament necessari 
per tal de controlar tots els elements que pertanyen al sistema de telecontrol de reg. 
Aquest sistema estarà format pels següents elements: 

• Concentrador senyals control parc. 
• Concentrador de comunicacions internes de parc. 
• Equips de recepció de senyals de camp cablejades. 
• Equips de recepció de senyals de camp via ràdio. 

 

4.1 CONCENTRADOR DE SENYALS 

L’element principal d’aquest mòdul és el PLC que comunicarà, per una banda amb 
tots els elements de camp i, per l’altra amb el switch comentat. 

Per aquestes comunicacions, caldrà que el PLC incorpori: 

• Ampli ventall de protocols estàndards per  a poder integrar-se amb sistemes 
SCADA, en aquest cas amb la plataforma de control de reg. Alguns exemples:  

o DNP3* 
o IEC-105 
o IEC 60870-5 
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• Diverses interfícies físiques per a comunicar amb els elements de camp:  

o Ethernet (10/100 BaseT)* 
o RS-232* 
o RS-485* 
o Ràdio* 

 
• Protocols industrials diversos per a establir aquestes comunicacions: 

o Modbus RTU* 
o Profibus 
o Dali 
o ASI 

Cal que el PLC escollit per aquest projecte compleixi amb els protocols marcats amb * de 
forma obligatòria i com a mínim . 

Una funcionalitat destacada del PLC és que ha d’incorporar Datalogger per a permetre 
l’enregistrament de totes les dades en el temps dels elements de camp distribuïts. 
D’aquesta forma podem garantir la integritat de les dades en cas de tallada de les 
comunicacions cap a la xarxa de l’IMI. 

 

4.2 LLIBRERIA 

El licitador elaborarà una normativa pel que fa a la programació dels PLC per tal de definir 
un estàndard dels mapes de memòria dels parc de cara a poder facilitar les tasques 
d’integració de cadascun dels parc en el SCADA de control de Reg.  

S’haurà de definir l’estructura a seguir, variables, objectes... i tots els aspectes a tenir en 
compte de forma que la programació sigui el més uniforme possible. D’aquesta manera, 
facilitarem les tasques posteriors de manteniment i/o ampliació del nombre d’elements 
instal·lats. 

4.3 MÒDUL DE ENTRADES/SORTIDES 

Per a recollir les senyals de camp ens caldran mòduls d’entrades i sortides, tant digitals 
com analògiques. En aquest darrer cas, cal que suportin: 

• 4÷20mA 
• 0÷10 V 
• PT100 
• PT1000 
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Segons l’arquitectura de cada parc i la xarxa local que establim en cadascun d’ells per a 
interconnectar els elements, l’equipament de d’entrades i sortides variarà 
significativament. 

Com a elements de camp podem distingir: 

• Sensors: Dispositius de lectura de valors de pluja, humitat, temperatura, vent o 
d’altres variables. Aquets dispositius be es poden connectar al PLC del parc o be 
es poden connectar directament al PSAB del ajuntament. 

• Comptadors: També es podran realitzar lectures dels compradores de companyia 
d’aigua, llum o gas, en cas de ser necessari. 

• Actuadors: Aquets seran pròpiament els elements actius del sistema de reg que 
caldrà connectar al PLC per tal de poder actuar sobre aquest sistema. 

A continuació es descriuen els diferents casos que ens poden trobar en cada parc pel que 
fa a la distribució d’aquets elements dins d’un parc i com es realitzaria el seu connexionat 
fins el PLC de control del parc. 

Segons aquestes arquitectures ens podem trobar mòduls d’entrades i sortides: 

• Centralizats 
• Distribuits 
• Amb comunicació via cable o via ràdio 

 

4.4 ARQUITECTURA 1: ESTRELLA CABLEJADA 

En alguns parcs podem trobar actualment instal·lada una topologia radial, on els diferents 
elements es troben cablejats fins a un únic punt concentrador o diversos concentrador 
sense comunicació entre ells. 

En aquests casos, s’aprofitarà la infraestructura existent, sempre que es trobi en bon 
estat. En el punt concentrador s’instal·larà el mòdul de control i aquest s’equiparà amb les 
targetes d’entrades i sortides, tant analògiques com digitals, que siguin necessàries per 
recollir la totalitat de senyals. En aquesta arquitectura l’equipament tindrà que activar 
solenoides d’alterna. 

La xarxa de camp quedaria constituïda de la forma següent: 
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En cas de haver-hi dos o més punts concentradors, aquets agruparien les senyals que 
arriben a cadascun d’aquets punts i es comunicarien entre ells mitjançant un enllaç radio. 

De tal forma que disposaríem d’un PLC principal o capçalera i la resta de concentradors 
serien equips remots d’entrades i sortides. 

 

 

 

4.5 ARQUITECTURA 2: RÀDIO 

4.5.1 Introducció 

Es tracta d’una arquitectura totalment diferent a la plantejada en el cas anterior. Serà 
d’aplicació en els parcs que trobem tots els elements distribuïts sense cap tipus de 
connexió entre ells. 
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L’opció de realitzar obra civil per obrir rases i fer l’estesa de cablejat necessària es 
considera massa invasiva i cara pel parc. Per això s’ha buscat una solució alternativa 
basada en comunicació ràdio. 

Actualment, les tecnologies ràdio es troben en continu desenvolupament i cada cop és 
més freqüent el seu ús. Això provoca que algunes bandes de funcionament com els 
2,4GHz (on funciona la tecnologia WiFi) comenci a estar molt saturada i no sigui segura. 

Per aquest motiu s’han escollit com a bandes de treball les bandes de 400 MHz i 800 MHz 
com a bandes de treball. 

En aquesta arquitectura es disposarà d’una estació base principal , que es connectarà al 
PLC principal mitjançant el protocol Modbus RTU i expandirà aquest bus de 
comunicacions per el parc de forma inalàmbrica. 

Per tal de millorar la cobertura es possible que es necessitin equips repetidors  de la 
senyal ràdio per assegurar una cobertura correcta de tot el parc i garantir la comunicació 
amb tots els elements. Aquets repetidors no sempre podran estar situats en llocs on 
poden disposar d’alimentació elèctrica, per aquest motiu aquets elements hauran de ser 
completament autònoms pel que fa al sistema d’alimentació. 

Finalment tindrem les unitats autònomes  que seran els equips que s’instal·laran al 
interior de les arquetes, disposaran d’una pila o bateria de liti, es comunicaran via radio, 
tindran un grau de protecció IP68 y disposaran de 1 a 4 sortides tipus latch per tal d’actuar 
sobre les electrovàlvules situades en la mateixa arqueta. 

L’arquitectura d’aquesta solució es la següent: 

 

4.5.2 Tecnologia 

A continuació es descriuen les principals característiques dels equips mòdems radio que 
treballen en aquestes freqüències: 

Característiques   

Freqüència de treball  433 MHz o 868 Mhz 
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Característiques   

Potència de transmissió  10, 25, 100, 500 mW 

Modulació  GFSK 

Velocitat  NRZI 19.200 bps 

Canals  16 

Protocols de transmissió  Modbus RTU 

Abast  > 1 km oudoor NLOS 

 

Aquesta tecnologia de baixa velocitat compleix perfectament les necessitats per aquest 
projecte i permet assolir cobertures més amplies. Els elements que formen part d’aquesta 
solució son els següents: 

 

4.5.3 Equipament 

a) Unitat autònoma d’arqueta: Equip autònom ubicat a l’interior de l’arqueta per 
tal d’activar d’una a quatre electrovàlvules tipus latch i amb alimentació amb 
bateries o piles.  
 

b) Repetidors: el fet que els equips d’arquetes es trobin sota arquetes amb tapa 
metàl·lica produeix una gran atenuació en les comunicacions. Per aquest 
motiu, caldrà instal·lar un repetidor ràdio a una distància inferior a 50 o 30 
metres (amb o sense visió directa) per tal de cobrir la zona correctament. 
Preferentment, s’instal·larà en un suport existent (un fanal, per exemple). Si no 
n’hi ha cap, s’instal·larà un bàcul nou de 4 metres. Aquets equips seran 
autònoms amb alimentació amb bateries i un mòdul solar. 
 

c) Ràdio Maestra: finalment, caldrà instal·lar un darrer equip que sigui capaç, per 
una banda, de rebre totes les comunicacions dels elements de camp. Per una 
altra, serà el dispositiu encarregat de transmetre tota aquesta informació al 
mòdul de control. Aques equip permetrà enllaçar amb els repetidors amb unes 
distàncies de 600 o 300 metres amb o sense visió directe. 

 

4.6 ARQUITECTURA 3: BUS CABLEJAT 

En aquesta tercera arquitectura ens trobem amb un bus format per un parell de coure que 
incorpora l’alimentació i les dades, que uneix tots els elements en sèrie que permeten 
controlar els actuadors de reg. 
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Per tal de compatibilitzar aquesta solució amb les anteriors, es proposa reaprofitar el 
cablejat per tal d’alimentar els dispositius a utilitzar dins de les arquetes y comunicar 
aquets dispositius via ràdio fins el concentrador o PLC principal del parc. 

 

 

En aquesta arquitectura ens trobem amb els mateixos elements que amb l’arquitectura via 
ràdio exceptuant el fet dels equips o unitats autònomes, les quals en aquest cas ja no han 
de portar una bateria sinó que s’ha alimentaran directament mitjançant el bus que uneix 
tots aquets elements amb el concentrador principal. Una altra diferencia d’aquesta 
arquitectura es que els solenoides sobre els quals cal actuar son d’alterna. 
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5. DESCRIPCIÓ TÉCNICA DEL EQUIPAMENT 
 

A continuació es defineixen les principals característiques tècniques que han de complir el 
equips objecte del present projecte. 

5.1 ARMARI PRINCIPAL 

Com es detallava anteriorment, a la caseta del parc s’instal·larà un armari on es 
concentrarà tot l’equipament que es pugui centralitzar en un punt i que dependrà de les 
característiques de cada nova instal·lació. 

Com a mínim els elements a instal·lar dins d’aquest armari seran: 

 

 

Segons el parc, ens podem trobar amb dos opcions. Una opció en la que l’armari anirà 
dins d’una caseta situada a l’interior del parc i una altre opció en la qual es troben un 
armari d’exterior. 

En el primer cas , s’instal·larà un armari d’interior, on s’ubicaran tots els elements 
necessaris per el control i les comunicacions més les proteccions elèctriques necessàries 
així com un SAI per garantir una autonomia mínima de l’equipament. 

En el segon cas , l’armari serà d’exterior i haurà de disposar de porta frontal amb clau pel 
seu tancament. En el seu interior s’instal·laran de forma endreçada les bornes per a 
recollir el cablejat de tots els elements, així com una placa de subjecció i carril DIN per 
fixació de l’equipament. 
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Addicionalment, s’instal·larà un SAI del que dependrà tota la instal·lació elèctrica 
associada al control de reg del parc. La càrrega del SAI garantirà una autonomia mínima 
de l’equipament. 

 
Característiques  Descripció  ARMARI DE CONTROL  

Dimensions  màximes  800 x 500 mm 

Tancament  Amb pany i clau 

Material  Polièster per interior i metàl·lic inoxidable per exterior 

Petit material  Elements elèctrics: 
• Magnetotèrmics de 6A, 4A, i 2A 
• FA contínua de 12 vdc 
• FA contínua de 24 vdc 
• FA alterna de 220 vac 
• 3 preses de corrent 
• Ethernet 

Bornes  Borner de connexió de 2,5 mm2: 
• Bornes abans de proteccions 
• Bornes d’alimentació a 24vdc i 220 vac 
• Bornes d’ entrades 
• Bornes de sortides 
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5.2 ROUTERPRINCIPAL 

 
 
 

General

Tipus de dispositiu Router - conmutador de 8 ports (integrat)
Tipus inclós Sobremesa
Tecnología de conectivitat Cableado
Protocol de interconnexió de dades Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Capacitat Connexió / cantitat d'usuaris:50
Red / Protocol de transport L2TP, IPSec

Protocol de direccionament
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, 

WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Protocol de gestió remota telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
Métode de autentificació RADIUS, TACACS+

Característiques

Soport NAT, assistència tècnica VPN, soport VLAN, 

snooping IGMP, soport DiffServ, filtrat de direcció MAC, 

soport IPv6, Sistema de prevenció de intrusions (IPS), Low-

latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing 

(CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), admite Spanning 

Tree Protocol (STP), soporte de Access Control List (ACL), 

Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and 

Interleaving (LFI), soporte RADIUS, Servidor DHCP, DNS 

proxy, relé DHCP, client DHCP, Virtual Routing and 

Forwading (VRF), Class of Service (CoS)

Cumpliment de normes IEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 8012.ah, IEEE 

802.1ag, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No 60950, EN55022 

Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1
Memòria RAM 512 MB / 1 GB (máx)
Memòria Flash 256 MB 
Indicadors d'estat Estat port, alimentació
Expansió / Conectivitat LAN:  8x10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN: 1 x SFP (mini-GBIC)

WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Administració: 1 x auxiliar - RJ-45

USB 2.0: 1 x 4 PIN USB Tipo A

Administració: 1 x consola - RJ-45
Parametres d'entorn Temperatura mínima de funcionament: 0ºC

Temperatura máx de funcionament: 40 ºC

Àmbit d'humitat de funcionament: 10-85 % (sense 

condensació)
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5.3 CARACTERÍTIQUES DE XARXA WIFI 

La xarxa WIFI haurà de contemplar les següents característiques: 

• La solució ha de permetre radiar els diferents SSID en banda de 2,4 i 5 Ghz. 
• La solució contempla la solució claus en mà, incorporant tots els elements 

necessaris per a la seva posta en marxa. 
• La selecció de canals de transport del backhaul ha de ser òptima en cada moment, 

fent servir element central o utilitzant tècniques estàndard d’encaminament. 
• La solució ha de contemplar una solució de reporting d’us dels ap’s exportable a 

text pla. 
• El sistema haurà d’incloure funcionalitats d’autodiscovering. 

Condicions d’implantació 

Generalitats 

• El sistema complirà amb tots els requeriments de seguretat habituals, i fixats per 
l’IMI. 

• L’alimentació elèctrica es proporcionarà en corrent alterna o continua i, per tant, el 
sistema anirà connectat amb corrent alterna (220V AC a 50Hz) o contínua (24V 
DC). El sistema haurà d’incloure elements compensadors davant variacions de 
freqüència, de tensió i/o d’arrissat. 

• Es valoraran les propostes d’alimentació dels equips basades amb energies 
alternatives. 

• Serveis d’instal·lació i posta en marxa de la solució. 
• Serveis de suport i manteniment durant 2 anys posteriors a la implantació. 
• Capacitat de treballar en el rang de temperatures de -20C a +65C.  
• Tot el material estarà preparat per treballar en condicions d’intempèrie (protecció 

mínima IP-54). 

Operativa d’instal·lació 

• Els diferents sistemes hauran de ser instal•lats en els emplaçaments més 
adequats per a l’obtenció de la cobertura desitjada, on ja s’hagi previst servei 
d’alimentació elèctrica. 

• Cada un dels elements de la xarxa sense fils inclourà tots els elements de 
subjecció necessaris per a la correcta instal·lació dels mateixos, incloent com a 
mínim dues brides de subjecció metàl·liques amb tractament anticorrosiu per 
dispositiu. El sistema ha de suportar vents de fins a 160 Km/h. 

• Es valoraran les millores d’entorn (ventilació, protecció, mimetització, ...) que es 
proposin per la instal•lació dels diferents dispositius. 
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Clients 

• El dispositiu ha de tenir una bateria addicional per al donar suport a microtalls. 
• El dispositiu ha de radiar en les bandes a/b/g/n. 
• El dispositiu ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh. 
• L’enllaç de uplink ha de ser  amb els punts d’accés més propers. 

Equips d’accés. 

• El sistema ha de disposar d’una bateria per donar suport d’alimentació enfront 
micro talls. 

• L’equip d’accés ha de radiar en les bandes a/b/g/n i ha de suportar la tecnologia 
MIMO. 

• L’equip d’accés ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh. 
• L’enllaç d’uplink ha de ser de com a mínim de 1000Mbps, i prioritzant la connexió 

amb fibra òptica. 
• El sistema s’haurà de poder reiniciar remotament. 

 
Com exemple d’equips actualment funcionant a infraestructura de l’IMI serien: Punt 
d’acces Acces Point Cisco AP-1550 i de equip client Nanostation Loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 EQUIPS DE RADIO ENLLAÇ WIMAX 

 

2.400-1.4835 GHz

5.15 - 5.35 GHz

5.47 - 5.725 GHz

5.725 - 5.875 GHz

OFDM

TDD

BPSK

QPSK

16QAM

64QAM

Ample de banda de canal 10/20/49

Resolució central de freqüencia 5 MhHz

Output Power (a port d'antena) Per sobre 21 dBm sota regulador

Tipus de radio

Freqüencia

Modulació

RADIO
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Sensibilitat tipica (dBm al port de l'antena)

Modulació 1 2 3 4 5 6 7 8

Nivel (20 MHz) -89 -88 -86 -84 -81 -77 -73 -71

Cumpliment amb normes IEEE 802.3 CSMA/CD

VLAN Support Basat en 802.1q

Wireless link prioritization (WLP)

802.1p

DRAP IP TOS/DSCP

Fast Packet Processing

tres 10/100Base T

Cumpleix IEEE802.3 LAN, WAN y normes locals

Cuatre T1/E1: RJ-45.Cumpleix amb 

ANSI T1.403, ITU-T G.703, AT&T TR-62411

Protocol d'asociació - ESSID

WEP 128, AES 128, FIB 197

Nivell de filtrat IP per direccions d'usuaris o protocols

Direcció d'acces i filtrat de direcció IP per gestió

COMUNICACIONS DE DADES

Amb antena independent

Ports de comunicacions E1/T1 IDU

Seguretat

Amb antena integrada

Qos

Opcions de gestió
Monitoreo via Telnet, SNMP i configuració 

carrega/descarrega
Acces a gestió remota De LAN amb cable, enllaç inalambric

Asignació de parametres IP Configurable o automàtic (Client DHCP)

Contrasenya de nivells multiples

Configuració de direcció remota

(únicament Ethernet, únicament inalambric

o dels dos costats)
Configuració de direccions IP d'estacions 

autoritzades
Actualització de software Vía TFTP i FTP

Configuració de carrega i descarrega Vía TFTP i FTP

Agents SNMP Client SNMP v1,MIB II, MIB pont, MIB privat.

Protecció d'accees per gestió

CONFIGURACIÓ I GESTIÓ
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Unitat d'interiors: indicadors de energía, enllaç i Ethernet

Unitat d'exteriors: indicadors d'estat, Ethernet i enllaç 

inalambric,

indicadors SNR 10, indicador de barra

IDU E1/T1: panell davanter, estat (serveix com panell

davanter per suminsitrar condicions d'operació de tota la 

unitat), panell traser:connexió local, LAN i WAN/activitat de 

l'enllaç, E1/T1 (DS1, 1, 2,3,4), senyal present/activitat

Indicadors

CARACTERÍSTIQUES RB,BU e IDU E1/T1

Radio
FCC part 15.247, FCC P15.407, ETSI:EN 302 502,

EN 301 893 (1.3.1), EN 300 400-1/2, EN 300 328
EMC FCC part 15 Classe B, ETSI: EN 301 489-1

Seguretat UL 60950-1, EN 60950-1

Protecció anti llamps EN 61000-4-5, Classe 3 (2kV)

Emmagatzament ETS 300 019-2-1 Classe 1.2E

Transport ETS 300 019-2-2 Classe 2.3t

Ambiental

Operació: ETS 300 019part 2-3 Classe 3.2E

per la unitat de interiors i el IDU E1/T1, ETS300

019 part 2-4 Classe 4.1E per la unitat d'exterior

NORMES I REGLAMENTS
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5.5 ROUTER 3G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques Descripció

Protocol d'informació d'enroutament versions 1 i 2 (RIPv1 i RIPv2)

Encapsulació d'enroutament genéric (GRE) i multipunt (mGRE)

Estándar 802.1d Spanning Tree Protocol

Capa 2 Tunneling Protocol (L2TP)

Layer 2 Tunneling Protocol Version (L2TPv3)

Network Address Translation

Servidor de Protocol de configuració dinàmica de host (DHCP), relé i 

client

Sistema de Noms de domini (DNS)

Proxy DNS

DNS Spoofing

Llistes de control d'acces (ACL)

IPv4 e IPv6 Multicast

Ruta més corta primer Obert (OSPF)

Border Gateway Protocol (BGP)

Perfomance Routing (PdR)

Interior Gateway Routing Protocol millorat (EIGRP)

Desviament ruta virtual (VRF) Lite

Next Hop Resolution Protocol (NHRP)

Detecció de Reenviament Bidireccional (BFD)

Protocol de comunicacions de caché Web (WCCP)

Auto Medios Device In / Cross Media Device Over (MDI-MDX)

8 VLANs 802.1Q

Filtrat de MAC

Switched Port Analyzer (SPAN)

Control de tempestes

Ports intel·ligents

Direcció MAC Secure

Internet Group Management Protocol Versión (IGMPv3) snooping

802.1x

Característiques dels serveis IP e IP

Canvi de característiques
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Secure Sockets Layer (SSL) VPN per l'access remot 

DES accelerat per hardware, 3DES, AES 128, AES 192 i AES 256

suport de clau publica- infraestructura (PKI)

20 tunels Ipsec

VPN client i servidor

Transparència NAT

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)

Tunel- menys grup cifrada Transporte VPN

IPsec  stateful failover

IPsec  VRF-aware

IPsec  con IPv6

La tecnologia de control adaptatiu

Protocol d'iniciació de Sessió (SIP) de porta d'enllaç de capa d'aplicació

Firewall:

Firewall politgica Zona-Based

Inspecció de l'estat VRF-aware firewall enrutament

Cortafuegos transparente + inspección Stateful

Inspecció d'aplicacions avançades i control

Secure HTTP (HTTPS), FTP i Telnet Proxy d'autenticació

Seguretat de ports dinàmics i estàtics

Firewall status failover

Firewall VRF-aware

Filtrat de continguts:

Contingut basat en suscripció filtrat amb Trend Micro

suport per Websense i SmartFilter

Software llistas blanques

Control d'amenaces integrat:

Sistema de prevenció d'intrusió (IPS)

Planol de control Policial

Flexible Packet Matching

Protecció de la fundació Red

Scansafe

Seguretat online i solució de filtrat web que no requereix cap hardware 

adiccional o software de client

Funcions de seguretat
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Latencia cola baja (CII)

Feria de cola ponderada (WFQ)

WFQ basat en classes (CBWFQ)

Traffic Class-Based Shaping (TCC)

Directiva de tràfic basat en classes (CBTP)

Politica-Based Routing (PBR)

Class-Based QoS MIB

Classe de servei (CoS) a punt de codi de servei diferenciats d'assignació 

(DSCP)

Weight Random Early Detection Class-Based (CBWRED)

Reconeixement d'aplicacions basades en xarxa (NBAR)

Fragmentació Link i entrellaçat (LFI)

Protocol de reserva de recursos (RSVP)

Real-Time Transport Protocol (RTP) de compressió de capçalera (cRTP)

Serveis diferenciats (DiffServ)

QoS preclassify i prefragmentation

QoS jerarquica (HQoS)

Telnet, SNMPv3, SSH, CLI i la gestió de HTTP

RADIUS I TACACS+

Gestió fora de banda amb módem extern mitjançant port auxiliar virtual

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)(RFC 2338)

Hot Stanby Router Protocol (HSRP)

Multigroup HSRP (MHSRP)

Operacions Ethernet,, administració i manteniment (OAM)

Ethernet local Management Interface (LMI)

SLA IP para Ethernet

Arquitectura de direccionament IPv6 

Resolució de noms IPv6

Estadistiques IPv6

Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6)

IPv6 DHCP

Característiques Metro Ethernet

Característiques de IPv6

Caracteristiques QoS

Caracteristiques d'us

Característiques d'alta disponibilitat
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5.6 PLC CONCENTRADOR PRINCIPAL DE PARC 

A continuació es detallen les característiques del PLC principal. 

Compatibilitat amb la interface

Consola o port auxiliar RJ-45

Port mini-usb (RSVD) port per recolçar el diagnòstic 3G remot i eines de monitoreig 

(QUALCOMM CAIT i SpirentUDM)

WAN inalambrica amb 3G, 3.5G y 3.7G velocitats

Port Ethernet 10/100/1000 Gigabit

Smart interface serie (sync / async /bysinc)

2x3 entrades multiples sortides multiples (MIMO) amb dues 

transferències especials

combinacion de relació màxima (MRC)

Herencia beamforming

20 - i els canals de 40 MHz

Dades PHY velocitats fins 300 Mbps

Paquet agregació  A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx / Rx)

802.11 Selecció dinàmica de frequencies (DFS)

Interfaces LAN Cuatre ports 10/100 Fast Ethernet

Ok System (Verd /ambre)

Activitat (ambre)

WWAN (verd / ambre)

Estat de SIM (verd / ambre)

RSSI (verd)

Servei 3G (verd / ambre)

GPS (verd / ambre)

Velocitat i enllaç per al port WAN Ethernet Gigabit (verd)

Velocitat i enllaç per tots els ports LAN Fast Ethernet (verd)

Suport per asl modes sincrones i asincrones

Velocitat màxima sincrono de 8 Mbps

Velocitat màxima asincrona de 115,2 Kbps

Suport per asl modes Bisync

Suport per la sincronització de rellotge de la red

Comptabilitat amb protocol serie EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA 530A, V.25 i X.21

Interface WAN

LED's

Interface WAN sede

Característiqes WLAN
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Especificacions  
 

Equipo Industrial, tod  integra t en cada unitat  de terminal remota 
(RTU) 

Processador 32-bit PowerPC 266 Mhz-505 MIPS- LINUX core 

Redundància Fuente de alimentació, comunicacions, processador (32-bit) 

Rellotge Rellotge en temps real con bateria de Seguretat – sincronització GPS 
(opcional) 

Memòria Flash 16 MB 

SDRAM 16 MB 

SRAM 1 MB 

Targeta  
SD/MMC 

Més de 2 GB 

Backplane rack Backplane passiu. Disponible para 1, 5, 10, 15 y 20 slots. 

Comunicació Ethernet (10/100Base-T), PSTN, GSM/GPRS (suport de lectura y 
escriptura), sèrie (RS-232/RS-485), satèl·lit, radio, ISDN, xDSL. 

Targetes E/S MS-16DI 16 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 8/8 

MS-8DI-
240VAC 

8 entrades digitals, 195-265 V ac 47/63 Hz, aïllada 1/1 – IEC 
61131 Tipo 1 aprovada 

MS-8DI-
120V 

8 entrades digitals, 90-132 V ac 47/63 Hz o 90-132 V dc, 
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada 

MS-8DI-
48V 

8 entrades digitals, 20-60 V ac 47/63 Hz o 20-60 V dc, 
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada 

MS-48DI 48 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 24/24 – no LED 

MS-
16DO 

16 sortides digitals, 24/48 V 350 MA protecció por col·lector 
obert, aïllada 8/8 

MS-
16DIO 

16 entrades + sortides digitals, 24 V 350 MA protecció por 
col·lector obert, aïllada 8/8 

MS-
RELAY 

8 sortides digitals a relé, 230 V ac 3ª, aïllada 1/1 

MS-
4AI420 

4 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1 

MS-
8AI420 

8 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1 

MS- 8 entrades analògiques de voltatge: -10/+10 V, -20 mA/+20 
mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 14-bit, aïllada 8/8- 2 de las 8 
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8AIVC entrades poden ser configurades con Pt100 o Pt1000 (2 
cables) 

MS-
6RTD 

6 entrades de temperatura (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) 2 
y 3 cables, aïllada 1/1 

MS-
4AOVC 

4 sortides analògiques, 12-bit, 4/20 mA, -10 V/+10 V, activo, 
aïllada 1/1 

MS-
COMBO-
1 

8 DI (aïllada 8/8) + 4 DO (aïllada 4/4) + 3 AI (no aïllada) 

Targetes de 
comunicació 

MS-
PSTN 

PSTN 56K mòdem + 1 RS-232/485 

MS-GSM GSM/GPRS mòdem + 1 RS-232/485 

MS-
ETHER-1 

Puerto complementari Ethernet 10/100Base-T  

MS-
ETHER-1 

4 ports Ethernet 10/100Base-T con interruptores integrats 

MS-
SERIAL 

Ports 2 RS-232/RS-485 

Targetesespecials MS-GPS GPS mòdul de temps i posició 

MS-IO-
SIMUL 

Simulació + Test: 8 DI (interruptores), 8 DO (LEDs), 4 AI 
(potenciòmetres), 4 AO (LEDs) 

Llenguatges de 
programació 

Ladderlogic (IEC 61131-3), Basic, Function Blocks 

Gestió de alarmes Gestió de alarmes intel·ligent amb calendari integrador 

Datalogging Sistema logging intel·ligent: con taules de exemples (instantànies, min, 
máx., media) cronologies digitals y analògiques, SoE 

Resolució de 
datalogging 

CPU32 (mòdul de 32-bit): 1 ms 

CompatibilitatSCA
DA 

Wonderware System Platform, InTouch, iFix, WIZCON, CITECT,  
Labview 

Carga remota Fins el nivell de firmware 

Funcionalitats IT HTTP, FTP, SMTP (email), SNMP, IP forwarding, DynDNS, NTP 

Suport de 
protocols 

Suporta mes de 40 drivers, incloent Modbus (propietari/esclau, RTU, 
TCP, ASCII), DNP 3.0, IEC 60870-5 

Llibreria de mes de 40 drivers disponibles 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 29/162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protecció  4 nivells de autoritat, SSL, encriptació 

PCB 6, 8, y 10 capes PCB 

Font de 
alimentació 

ac: de 85 a 265 V ac (47 a 440 Hz) – dc: de 90 a 375 V dc  

dc: de + 8 a 30 V dc y de -60 a -24 V dc 

Totes les fonts d’alimentació suporten carga intel·ligent de bateries. 

Temperatura Emmagatzemament: -40º a +80ºC 

Trabajo: -10º a +50ºC y -40º a +75ºC (versions MSR)  

Humitat 5-95% sensecondensació 

Material Caja de aluminio anoditzada contra corrosió e interferències 

Certificacions CE, UL/CSA 

EMC EN61326-1, EN61000-4-2,3,4,6 

Emissions EMI EN55022, EN61326-1 

MTBF >400,000 hores, test disponibles a petició 
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5.7 RADIO MAESTRA DE PARC 

 

Característiques  Descripció  

CANAL DE DADES   

Mode d’operació  Simplex i half-duplex 

Interfaz  RS-485, RS-232, Ethernet,  

Velocitat  19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option 

Protocol  Modbus RTU, Modbus TCP 

Latencia  < 20 ms 

Timeout  Configurable 

CANAL RADIO   

Velocitat  19.200 bps 

Freqüències  433 i 868 MHz 

Canalització  16 canals configurables 12,5 KHz 

Modulació  GFSK 

TRANSMISSOR  

Potència  0,1 a 0,5 watts 

Estabilitat  +/- 0,1 dB 

Connector antena  N hembra 

Impedància  50 Ohms 

RECEPTOR  

Sensibilitat  - 110 dBm a 9.600 bps 

Atenuació canal 
adjacent 

- 60 dBm a 12,5 KHz 

ALIMENTACIÓ   

Principal  12 Vdc 

Consum en tx   400 mA 

Consum en rx   115 mA 

Protecció  Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable. 

ALTRES 
CARACTERÍSTIQUES 

 

Dimensions  aprox  75 x 125 x 125 mm 

Pes aprox  250 gr 

Temperatura  -30ºC a 60ºC 
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Característiques  Descripció  

Humitat  95% a 40ºC sense condensació 

Normativa radio  RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3 

Normativa EMC  ETS EN 301 489-3 

Seguretat electrica  UNE EN 60950 

 

5.8 RADIO SECUNDARIA DE PARC 

Característiques  Descripció  

ENTRADES/SORTIDES  

DO 8 senyals Digital Output 

DI 8 Senyals Digital Input 

Capacitat Màxima  Fins a 5 targetes de (DI/8DO). Total 40 DI/ 40 DO 

CANAL DE DADES   

Mode d’operació  Simplex i half-duplex 

Interfaz  RS-485, RS-232, Ethernet,  

Velocitat  19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option 

Protocol  Modbus RTU, Modbus TCP 

Latencia  < 20 ms 

Timeout  Configurable 

CANAL RADIO   

Velocitat  19.200 bps 

Freqüències  433 i 868 MHz 

Canalització  16 canals configurables 12,5 KHz 

Modulació  GFSK 

TRANSMISSOR  

Potència  0,1 a 0,5 watts 

Estabilitat  +/- 0,1 dB 

Connector antena  N hembra 

Impedància  50 Ohms 

RECEPTOR  

Sensibilitat  - 110 dBm a 9.600 bps 

Atenuació canal 
adjacent 

- 60 dBm a 12,5 KHz 
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Característiques  Descripció  

ALIMENTACIÓ   

Principal  12 Vdc 

Consum en tx   400 mA 

Consum en rx   115 mA 

Protecció  Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable. 

ALTRES 
CARACTERÍSTIQUES 

 

Dimensions  aprox  75 x 125 x 125 mm 

Pes aprox  250 gr 

Temperatura  -30ºC a 60ºC 

Humitat  95% a 40ºC sense condensació 

Normativa radio  RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3 

Normativa EMC ETS EN 301 489-3 

Seguretat electrica  UNE EN 60950 

 

5.9 RADIO AUTÒNOM DE PERICÓ 

Característiques  Descripció  

Protecció IP  IP 68 

Temperatura  -15ºC a 50 ºC 

Pes aprox  500 g 

Alimentació  Pila o bateria de liti 

Autonomia  >1 any 

Freqüència de treball  433 MHz o 868 MHz 

Potència  1-25 mW 

Sortides  De 1 a 4 SD 9 Vdc Latch 

Entrades  1 entrada de polsos 

Alimentació  9 vdc 

Consum  Tx: 100 mA, Rx: 25 mA, Sleep mode: 15 uA 

Abast  50 metres amb repetidor amb visió directe. 
30 metres amb repetidor sense visió directe. 

Dimensions  aprox  125x150x100 mm 
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5.10 RÀDIO REPETIDOR AUTÒNOM 

Característiques  Descripció  

Protecció IP  IP 66 

Temperatura  -15ºC a 50 ºC 

Pes aprox  500 g 

Alimentació  Pila o bateria de liti + ALIMENTACIÓ SOLAR 

Freqüència de treball  433 MHz o 868 MHz 

Potència  1-25 mW 

Alimentació  Solar 

Abast  Possibilitat de concatenar fins a 3 repetidors. 
600 metres amb visibilitat directa entre repetidors. 
300 metres sense visibilitat entre repetidors. 

Dimensions  aprox  150x100x125 mm 

 

 

5.11 ANTENES BANDA 800 MHZ 

5.11.1 Antena omnidireccional per estació base 

 

Característiques  Descripció  

Banda de treball  824 – 894 MHz 

Longitud d’ona  ¾  onda 

Guany  de 0 a 8 dB segons necessitats 

Polarització  Vertical 

Protecció contra 
descàrrega 

Sí 

Direccionabilitat  Omnidireccional 

Impedància  50 Ohms 

Connectors  Tipus N 

Resistència al vent  17 N a 150-180 Km/h 
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5.11.2 Antena per interior d’armari secundari 

 

Característiques  Descripció  

Banda de treball  820 – 890 MHz 

Longitud d’ona  ½ onda 

Guany  2 dBi 

Direccionabilitat  Omnidireccional 

Necessitat de pla de 
terra 

NO 

Polarització  Vertical 

Impedància  50 Ohms 

Potència màx  25 W 

Connector  FME + SMA mascle 

 

 

5.12 SAI 

Característiques  Descripció  

ENTRADA  

Potència  650VA/360W 

Tensió Nominal  110/120 VAC o 220/230/240 VAC 

Marge de regulació  81-145 VAC / 162-290 VAC 

Freqüencia  60/50 Hz (autoregulable) (±5Hz) 

SORTIDA  

Marge de freqüències  60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz 

Temps de 
transferència 

2-6 msTipic 

Ona de sortida  Senoidal Simulada 

BATERÍES  

Tipus i nombre  12V/7Ah x 1 

Autonomia per un 
consum de 120 W 

15 min 

Temps de recàrrega  8 hores al 90% de la carga 

INDICADORS  
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Característiques  Descripció  

ENTRADA  

Mode AC  El 1r LED verd encès y del 2o al 5o, 
los LEDs verds encesos 
gradualment indicant la capacitat de las 
bateries 

Mode Bateries  Groc intermitent 

Fallo  Llum vermella 

PROTECCIÓ  

Proteccions  Curtcircuit, Sobrecarrega y Final de autonomia 

ALARMES   

Mode Bateries  Cada 10 seg 

Bateria baixa  Cada seg 

Sobrecàrrega  Cada 0,5 seg 

Canvi de bateries  Cada 2 seg 

Errada  So continu 

CARACTERÍSTIQUES 
FÍSIQUES 

 

Dimensions  275 x 100 x 140 

Pes 4,4 

CONDICIONS 
AMBIENTALS 

 

Humitat  0-90% RH @ 0-40% 

Nivell de soroll  Menor de 40dB 

GESTIÓ  

Entrades i sortides  Si 

Port USB  Si 

Port RS -232 Si 
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5.13 PANTALLA HMI 

 

Característiques  Descripció  

Processador  500 MHz 

Pantalla  5,7” VGA. Color TFT. 

Colors  262.144 

Contrast  300:1 

Memòria  256 MB SDRAM 

Interfícies  CF Slot, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS-232, 2 x USB 

Alimentació  24 vdc 

Envolvent  Alumini IP 65 frontal 

Mides  aproximades  225 x 175 x 75 mm 

Pes aproximat  1,5 Kg 

Temperatura  0-50ºC 

Humitat  5-90%HR 

Ventilació  Sense ventiladors 

Sistema Operatiu  Windows CE 6.0 

Protocols de 
comunicació 

Modbus com a mínim 

 

5.14 TABLET 

 

Característiques  Descripció  

Dimensions  9,7” 

Connectivitat  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 

5 GHz) 

• 3G 

Capacitat  32 GB 

Resolució  
2.048 x 1.536 a 264 píxels per polsada (p/p) 

Bateria  Liti de 42,5 vats/hora 

S.O. IOS 7 o Android 4 
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5.15 RACK 

Característiques  Descripció  

Descripció  Rack mural d’un sol cos. 

Alçada  9U, 10U o 12U 

Fons  aprox  450 mm 

Dimensions  aprox  600x450xalçada mm 

Porta frontal  Cristall 

Laterals  Desmuntables 

Tancament  Amb clau 

 

5.16 Hub PLC 

Actualment en diversos parcs de la ciutat de Barcelona ens trobem amb alguns sectors de 
reg amb instal·lacions relativament noves d’elements de control del reg que utilitzen 
solucions propietàries. Per tal de poder aprofitar aquets elements es necessari la 
instal·lació d’una passarel·la de comunicacions entre la solució propietària i el protocol 
estàndard utilitzat en el interior dels parcs, en aquest cas modbus RTU, per tal de poder 
integrar aquets elements dintre del control complert del parc. A continuació es descriu les 
característiques d’aquest element: 

 

Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant protocol MODBUS 
RTU / RS485-2 fils i que es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions 
ràdio de la banda ISM (sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m. 
Les comunicacions de RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i 
d’armaris actualment descrits en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. Les dimensions 
de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x 350mm x 175mm (Amplada x 
Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC (font externa). La potència mitja 
de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció mínim per poder treballar a 
l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips terminals de camp alimentats a 
24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles de format estàndar 6LR, AAA i 
AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i els equips terminals. Aquests 
equips repetidors han de funcionar amb energia solar. L'equip concentrador ha de tenir 
capacitat per gestionar equips terminals de camp amb funcions exclusives de 
programador, comptador i interruptor (segons model). 
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5.17 Hub HTTP Server 

Actualment en diversos parcs o jardins de la ciutat de Barcelona ens trobem amb 
instal·lacions relativament noves d’elements de control de reg que utilitzen solucions 
propietàries i controlen tots els sector del parc o jardí. En aquest cas, com no cal la 
integració d’aquets elements amb una arquitectura tipus PLC es pot integrar aquesta 
infraestructura directament amb el sistema de control de reg, per tal de poder realitzar 
aquesta integració directa en necessari la instal·lació d’una passarel·la de comunicacions 
entre la solució propietària i el protocol de comunicacions HTTP REST Server. A 
continuació es descriu les característiques d’aquest element: 

 

Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant HTTP SERVER i que 
es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions ràdio de la banda ISM 
(sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m. Les comunicacions de 
RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i d’armaris actualment descrits 
en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. L’equip Concentrador incorpora módem GPRS 
amb targeta SIM. Les dimensions de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x 
350mm x 175mm (Amplada x Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC 
(font externa). La potència mitja de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció 
mínim per poder treballar a l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips 
terminals de camp alimentats a 24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles 
de format estàndar 6LR, AAA i AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i 
els equips terminals. Aquests equips repetidors han de funcionar amb energia solar. 
L'equip concentrador ha de tenir capacitat per gestionar equips terminals de camp amb 
funcions exclusives de programador, comptador i interruptor (segons model). L’equip 
concentrador ha de tenir una entrada física per a connexió per cable de com a mínim un 
sensor de pluja. Els equips terminals de camp han de ser accessibles a través d'una 
consola de RF que permeti desenvolupar les tasques de manteniment habituals sobre el 
terreny. 
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6. FIBRA ÒPTICA 

6.1 Materials i subministrament 

Prescripcions comuns a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instal·lació compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 
• Seran de bona qualitat 
• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
• Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 
• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 

sempre que no es contradiguin les d’aquest document 
• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i el instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin 
inicialment especificats 

6.2 Cable de fibra òptica 

En el present capítol es presenta l’estructura del cable de fibra òptica i les seves 
dimensions. S’especifiquen les propietats i paràmetres que hauran de satisfer tant el cable 
com els materials i elements que formen el cable. 

Nucli Fibra òptica  

Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus sílici - sílici 
monomode. El perfil de l’índex de refracció serà del tipus salt d’índex. 

La variació necessària de l’índex de refracció s’obtindrà dopant el nucli de la fibra òptica 
amb  diòxid de germani (GeO2). 

S’especifica el tipus de fibra que seguix la normativa G.652-D. 

Fibra òptica monomode estàndard G.652-D 

La fibra òptica haurà de complir la Recomanació G.652-D del ITU-T. En les taules 1, 2 i 3 
es presenten els paràmetres a complir per les fibres òptiques: 

Paràmetres geomètrics 
Paràmetre Valor nominal Tolerància 
Diàmetre del revestiment 125 µm ± 1 µm 
Diàmetre del recobriment primari  245 µm ± 7 µm 
Error de concentricitat 
nucli/revestiment 

≤ 0,6 µm  
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Error de circularitat del revestiment ≤ 1%  

Error de concentricitat 
recobriment/revestiment 

≤ 12 µm  

Taula 1. Paràmetres geomètrics de la fibra òptica G.652-D amb protecció primària. 

 

 

Paràmetres mecànics 
Paràmetre  Valor nominal 
Càrrega de trencament ≥100 kpsi (0,7 GN/m²) 
(Allargament) (1%) 

 

Paràmetres òptics 
Paràmetre Valor nominal Tolerància 
Diàmetre del camp modal en  
λ = 1310 nm 

9,2 µm ± 0,5 µm 

Dispersió màxima entre λ = 
1285 nm i λ = 1330 nm 

3,8 ps/(nm*km)  

Dispersió màxima en λ = 
1550 nm 

18,2 ps/(nm*km)  

Longitud d’ona de dispersió 
nul·la 

1.300 nm a 1.324 nm  

Pendents de dispersió nul·la  ≤0,093 ps/(nm²*km)  

Longitud d’ona de tall   
Abans del cablejat ≤ 1.324 nm  
Després del cablejat ≤1.260 nm  

Coeficient d’atenuació en λ = 
1310 nm 

≤0,36 dB/km  

Coeficient d’atenuació en λ = 
1550 nm 

≤0,23 dB/km  

Coeficient d’atenuació en λ = 
1383 nm 

≤0,37 dB/km  

PMD  ≤ 0,1 ps/Sqrt(km)  
Pèrdua de macroflexió (100 
voltes amb un diàmetre de 
60 mm a 1.625 nm) 

≤ 0,1 dB  
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I Colors de les fibres 

Les fibres òptiques es recobriran amb una capa de pintura per identificar-les. Aquesta 
pintura es dipositarà sobre el recobriment primari i el seu espessor no superarà els 6 µm. 
Es disposarà, com a mínim, de 8 colors diferents i distingibles. 

 

II Protecció secundaria 

El tipus de protecció secundaria serà de tub folgat. Un conjunt de vuit fibres òptiques 
s’allotjaran en un tub buit. El material del tub i el seu acabat han de complir els següents 
criteris: 

• Elevat mòdul de Young per petits allargaments. 
• Grau d’elasticitat suficientment alt per permetre radis de curvatura mínims de 3 

cm. 
• Elevada resistència a l’abrasió. 
• Reduït coeficient de fricció. 
• Coeficient tèrmic de dilatació lineal lo mes pròxim possible al de la fibra òptica. 
• Homogeneïtat, lliure de porus, esquerdes, bonys i altres imperfeccions. 
• Uniformitat de les dimensions transversals en tota la llargada del tub. 
• Conservació de les propietats anteriors enfront a canvis tèrmics. 

 

Per a una identificació fàcil i clara es disposarà de tubs de diferents colors que hauran de 
ser opacs i intensos. 

Els tubs hauran d’estar farcits d’un compost hidròfug que envolti i protegeixi a les fibres. 

 

III Varetes de farcit 

Quan la geometria i l’estructura del cable ho requereixi, s’utilitzaran varetes de farcit que 
no seran buides. El diàmetre exterior d’aquestes varetes serà igual al diàmetre extern dels 
tubs buits, seran fets d’un material que sigui compatible amb la resta dels materials i 
hauran de complir les mateixes propietats mecàniques i tèrmiques que el tub buit. Totes 
les varetes de farcit  seran del mateix color entre si i diferent dels colors fets servits per als 
tubs buits. 

 

IV Element central 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 42/162 

L’element central suportarà l’esforç de tracció sobre el cable durant les fases d’estesa i les 
tensions mecàniques provocades per variacions tèrmiques. Igualment actuarà com suport 
pel cablejat dels tubs portadors de les fibres òptiques i les varetes de farcit. 

El material o materials que formen l’element central haurà de complir els següents criteris: 

• Ser dielèctrics. 
• Elevat mòdul de Young. 
• Baix coeficient de dilatació tèrmica. 
• Reduït pes per unitat de longitud. 
• Flexibilitat suficient que permetrà al cable adaptar-se a les curvatures de les 

canalitzacions. 

Com el cable especificat ha de ser dielèctric, s’utilitzen materials tipus F.R.P. (Fibra de 
vidre amb Resines Poliester) o similars. L’element central es podrà utilitzar nu o recobert 
amb polietilé segons la configuració del nucli del cable. 

 

V Cablejat 

Els tubs buits i les varetes de farcit es trenaran en torn de l’element central. El nucli del 
cable està format per l’element central, els tubs trenats i la coberta, en el cas d’haver-hi, 
que cobreix a tots els elements citats. 

El tipus de trenat a fer servir serà el S-Z. Els tubs i varetes es disposen helicoidalment en 
torn a l’eix del element central, canviant el sentit de gir cada 6 passos d’hèlix. En els punts 
on es produeixen els canvis de sentit de gir els tubs i varetes hauran d’ésser paral·lels a 
l’eix de l’element central. 

 

VI Farcit  del nucli 

El nucli del cable es farcirà amb cintes o fils hidrocarbonants de manera que ocupi tots els 
espais lliures. En tots dos casos, s’assegurarà l’estanquitat longitudinal del cable de fibra 
òptica i hauran de complir les següents propietats: 

• El cable ha de ser sec. 
• Compatible amb els demés materials del cable. 
• No tòxic. 
• Fàcilment processable. 
• Coeficient de dilatació relativament baix. 
• Insignificant efecte expansiu sobre les cobertures aplicades sobre el nucli del 

cable. 
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VII Cinta envolvent i lligadures 

Dependent del procés de fabricació, el nucli del cable es recobrirà amb una o varies cintes 
de plàstic. Aquesta coberta protegirà el nucli del cable en les fases posteriors de 
fabricació i servirà com a barrera enfront l’aigua i la humitat. Aquestes cintes s’aplicaran 
longitudinalment amb un solapament superior a 5 mm. 

Sobre el nucli o cinta envolvent es disposaran una o dues capes de material no 
higroscòpic de forma helicoidal en tot l’eix del nucli i en sentits de gir contraris. 

Amb la finalitat de facilitar el pelat de la coberta interna i impedir que els tubs es danyin 
per l’ús d’eines, es disposarà longitudinalment del nucli un fil guia que haurà d’ésser 
capaç d’estripar la coberta. 

 

VIII Estructura del nucli del cable 

Es disposaran varis tubs al voltant del element central de la manera descrita en l’apartat 
anterior. El número de tubs anirà en funció del dimensionat del cable. En cada un dels 
tubs buits es situaran vuit fibres òptiques, cada una fàcilment identificable de les altres pel 
color de les mateixes. L’ordre és en el sentit de les agulles del rellotge. 

 

Coberta del cable 

Sobre el nucli del cable s’aplicarà una sèrie de capes de diferents materials que hauran de 
protegir al cable dels següents agents: 

• Esforços mecànics, com traccions i torsions. 
• Influencies tèrmiques. 
• Agents químics. 
• Acció del aigua i la humitat. 
• En alguns casos, protecció enfront de temperatures elevades. 

 

En els següents punts, es descriuen són totes les possibles cobertes que poden formar 
part del cables de fibra òptica i, per tant, cada cable subministrat tindrà només les 
cobertes necessàries d’acord amb la seu dimensionat i especificació. 

 

• Coberta interna 
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La coberta interna estarà formada per polietilé negre (RAL 9005), de baixa densitat i alt 
pes molecular, tipus I, classe C i categoria 5. També pot ser formada exclusivament per 
fils d’aramida o afegir-se per sobre de la coberta interna. La coberta interna haurà de 
complir les següents propietats: 

• Uniformitat de les dimensions transversals de la coberta de tot el cable. 
• Homogeneïtat de la coberta, no presentant porus ratllades ni cap defecte. 
• Superfície llisa, de tonalitat uniforme. 
• S’haurà d’ajustar perfectament a l’element de reforç. 

 

Per el cas de cable aeri, es recomenable una protecció doble, és adir, per una 
banda polietilé d’un gruix mínim de 1,0 mm i, a més a més, aramida d’una 
secció mínima de 6.0 mm2. 

 

• Capa anti- rosegadors 

Aquesta protecció consisteix en proporcionar al cable una protecció enfront de possibles 
trets d’armes de foc. En concret, els cables han de dissenyar-se per a suportar dos tret a 
una distància de 20 metres o superior.  

En els casos de cables amb aquesta propietat, sobre la coberta interna o directament 
sobre la cinta envolvent del nucli, es disposaran fils de fibra de vidre en forma helicoidal o 
d’acer corrugat que serviran com elements de protecció anti-rosegadors. Els elements de 
fibra de vidre hauran de cobrir un 100 % de la superfície de la coberta interna. 

La fibra de vidre haurà de complir els següents paràmetres: 

• Mòdul d’elasticitat: 50 kN/mm². 
• Tensió màxima de tir: ≥1.400 N/mm². 

 

• Coberta externa 

La coberta externa estarà formada per polietilè, d’alta densitat i baix pes molecular, tipus 
III, classe C i categoria 4.  

Es valorarà que la coberta sigui d’un color poc habitual per una ràpida identificació del 
cable, i amb l’anagrama de l’Ajuntament de Barcelona gravat. 

Estructura i dimensions del cable de fibra òptica 

Els cables tipificats per el promotor es presenten en les següents taules: 
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cable antirosegadors de fils de vidre 
especificat per esteses canalitzades, 
grapejada a façana, aèria entre edificacions i 
per interiors d’edificacions, mitjançant estesa 
manual, blowing com floating. 
ESTRUCTURA 

NUCLI DEL CABLE 

 8 144 
Diàmetre del element 
central [mm] 

2,5 
mm±0,
1 

2,5 
mm±0,
1 

Diàmetre final màxim[mm] 12 12 
Pes aproximat màx[kg/km] 120 120 

 

PARAMETRES MECANICS i AMBIENTALS 
Resistència a la tracció sense allargament 
de les fibres [N] 

≥4.000 N 

Esclafament ≥2.000 N/100mm 
Radi mínim de curvatura en servei (D = 
diàmetre exterior del cable): 

20xD 

Temperatura d’emmagatzematge -40 ºC a +70 ºC 
Temperatura d’instal·lació -5 ºC a +50 ºC 
Temperatura d’operació -30 ºC a +70 ºC 

 

Instruccions d’expedició 

I. Bobines 

S’utilitzaran bobines de fusta especials per cables de fibra òptica. El diàmetre del tambor 
serà com a mínim de 30 vegades el diàmetre del cable.  

Es disposarà als laterals de la bobina de forma clara i visible la següent informació: 

• Nom del fabricant. 
• La inscripció de "CABLE ÒPTIC". 
• El sentit de gir de la bobina. 
• Identificació de la bobina per part del fabricant. 
• Identificació de la bobina per part del comprador. 
• Tipus i composició del cable. 
• Longitud. 
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• Marca de metratge de la punta interna. 
• Pes brut de la bobina de cable. 
• Pes net de la bobina. 

 

Les bobines de cables de fibra òptica s’han d’emmagatzemar en llocs adient que 
compleixen: 

• Secs i protegits enfront pluges i tempestats. 
• Estructures que garanteixin que cap bobina recolza sobre el cable de fibra òptica 

d’un altre. 
• Temperatura ambient dins dels límits de tolerància de les fibres. 

 

II. Terminació de les bobines 

Els dos extrems del cable aniran firmament assegurats de mode que no es produeixin 
moviment del cable durant les fases de transport, manipulació o estesa . 

Les dos puntes del cable es segellaran mitjançant un tancament hermètic. La punta 
interna s’enrotllarà en l’arromà corresponent de manera que resultin accessibles, al 
menys, 5 metres de cable per a mesures. 

Es col·locarà una dola de color vermell sobre el lloc on es trobi la punta interna i es 
procurarà que la punta externa sigui col·locada junt a la interna. 

L’última volta del cable en la bobina no ha de superar el diàmetre de l’arromà de manera 
que la distància del cable a les doles no sigui mai inferior a 50 mm. 

 

Temps de vida útil 

S’exigirà al fabricant la realització, d’una forma justificada, de l’estimació de vida útil del 
cable de fibra òptica. Per aquest requeriment es tindrà en compte les següents variables: 

• Humitat. 
• Corrosió. 
• Vida útil de la fibra òptica. Com a mínima aquesta ha de ser de 25 anys. 
• Tensions permanents a les que es sotmetrà el cable. 
• Tensió màxima de tir. 
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6.3 Repartidor de fibra òptica (RFO) 

S’utilitzaran repartidors de dimensions estandarditzades per les normes ETSI, amb les 
següents característiques: 

• Metàl·lics. 
• Accessibles per porta frontal. 
• Equipats amb elements de gestió de pig-tails i emmagatzematge d’empalmes. 
• Preparats per anar muntats a l’interior d’armari amb rack mètric o de 19” o mural. 
• Panell frontal preparat per allotjar 24 adaptadors SC en els que es 

connexionenpig-tails i jumpers. 

 

Tots els armaris i mòduls subministrats inclouran tots els elements necessaris per a la 
seva correcta instal·lació i per assolir la capacitat d’empalmes indicada en cada cas. 

 

6.4 Pig-tails 

Aplicació: s’utilitzen per la terminació de cables de fibra òptica fusionant-los amb la fibra 
del cable. L’altre extrem acaba amb un connector al patch panel o directament a l’equip. 

Necessari amb connector SC i polit PC. 

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2 m 
• Tipus fibra:     monomode 
• Tipus connector:    SC 
• Tipus polit:     PC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 dB 
• Pèrdua mitjana de retorn:   30 dB 

 

6.5 Jumpers 

I. Monomode 

Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.  

Coberta de protecció de poliamida. 
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• Longitud:     2 ó 10 m 
• Tipus fibra:     monomode 
• Tipus connector:    SC o LC 
• Tipus polit:     PC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   0,25 dB 
• Pèrdua mitjana de retorn:   30 dB 

 

II. Multimode 

Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.  

Coberta de protecció de poliamida. 

• Longitud:     2 ó 10 m 
• Tipus fibra:     multimode 62,5/125 o 50/125 
• Tipus connector:    SC o LC 
• Pèrdua mitjana d’inserció:   <0,2 dB 

 

6.6 Caixes d’empiulament 

Definició 

És la coberta de segellat ambiental per al sistema d’organització de les fibres que 
proporciona les funcions d'empiulament de fibres i integració d’elements passius en la 
xarxa de planta exterior. 

Característiques tècniques 

La configuració de les caixes d’empiulament serà d'un número variable d’organitzadors de 
fibra, contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empiulaments. Aquest 
organitzador protegeix la fibra empalmada, facilitant la seva instal·lació, identificació i el 
manteniment posterior. 

La caixa permet l'entrada de múltiples cables dins d'una única caixa, emparant-se per a 
concentració i derivació de cables de connexió. 

La caixa inclou: 

• Segell base: Entrada i sortida de la mànega pel mateix costat o costats oposats, 
amb vàries entrades de cables. El segellat de les mànegues pot ser mecànic o 
termoretràctil. 
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• Tapa o cúpula amb sistema de pressurització. S’ha d’assegurar l’estanquitat de la 
caixa. 

• Sistemes de disposició de fibres. 
• Mòdul d'organització de safates. 
• Safata d'allotjament de passius òptics. 
• Mòdul d'organització de passius òptics (pinta). 
• Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empiulaments per 

safata) i SE (8 empiulaments per safata) 
• Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra. 
• Sistema de divisió dels tubs de fibres.  
• Sistema de transport de fibres. 
• Altres materials, ancoratges i subjeccions  que el fabricant subministri per a la 

correcta instal·lació. 

 

Capacitat de la caixa: caixa orientada a gran volum d’empiulaments de pas. Capacitat fins 
a 432 fusions. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir 6 cables de diàmetre 
25mm. 

A la següent taula s’indiquen les principals característiques: 

Entrada cables Dimensions 
exteriors màximes 
**(mm) 

Capacitat fusions 
màxima Nº 

boques 
mínimes 

Diàmetre mig 
mínim* (mm) 

6 25 730x320x320 432 

 

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de 
totes les boques. 

**Dimensions màximes i amb cables instal·lats i, per tant, amb els mecanismes de 
segellat dels cables. 

 

6.7 Caixes terminals de fibra i electricitat (CT) 

Descripció i funcionalitat 

Es defineix la caixa terminal de fibra òptica com a l’element de xarxa amb les funcions de 
punt de connexió de l’escomesa final d’usuari. 
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La caixa consistirà en un mòdul compacte dotat de ports exteriors preconnectoritzats 
formats per adaptadors híbrids preparats per a la connexió d’escomeses de cables 
monofibra i del cable de fibra. Igualment s’hi incorporen els cables elèctrics per a 
l’alimentació dels equips.  

Aquests cables es connectaran a la caixa a través d’un maniguet segellat o premsaestopa 
i es finalitzaran les fibres en els connectors híbrids amb que s’equiparà cadascun dels 
ports de connexió. 

La caixa contindrà també un portafusibles amb un fusible de 4A que permetrà la 
desconnexió dels equips que hi estiguin connectats. 

Les dimensions màximes seran de 350 x 500 x 350 mm i el pes mínim en funció dels 
dispositius que inclogui. 

La utilització de la caixa terminal ha estat pensada per a ubicacions de planta externa 
(penjada a bàculs) pel que tant els seus components com a la seva construcció i 
instal·lació han d'estar preparades per a suportar les condicions d’intempèrie amb 
exposicions als diferents agents atmosfèrics i assegurar les condicions d’estanqueïtat 
necessàries per al seu correcte funcionament. 

En relació amb la instal·lació de la caixa terminal, aquesta comptarà amb un kit 
d’ancoratge únic vàlid per al muntatge en qualsevol dels llocs mencionats abans.  

 

Materials de composició 

La carcassa de la caixa terminal serà modelada en plàstic o metall amb propietats 
resistents als impactes i als diferents agents atmosfèrics, incloses les accions dels raigs 
ultraviolats.  

La part plàstica de la carcassa estarà perfectament modelada, no presentant cap tipus de 
deformació, porus, fissures o qualsevol altre defecte que afecti al seu aspecte o capacitat 
tècnica. 

Les parts metàl·liques de la caixa seran d’acer inoxidable garantint el seu comportament 
resistent a la corrosió en l’exposició en les ubicacions previstes. 

Als cables associats a la caixa terminal s’aplicaran els mateixos requeriments que als 
cables de planta externa. 
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Característiques tècniques 

En el següent apartat s’indiquen els requeriments mínims a complir referents a la qualitat 
de connexió i al comportament funcional i mecànic. 

Els requeriments mínims estan referits a assajos segons normativa IEC. Les 
interpretacions o adaptacions del procés d’assaig que siguin precises per a realitzar els 
mateixos sobre les mostres presentades de manera que els valors obtinguts siguin 
significatius, hauran de ser degudament justificats pel fabricant o proveïdor. 

 

Qualitat de la connexió 

Aplicable a la connexió entre fibres del cable associat i fibres del cable d’escomesa. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Pèrdua d’inserció al 
connector de referència 

IEC 61300-3-4 (B) Mitjana de la mostra < 
0.3dB 

Màx. de la mostra < 0.5dB 
Pèrdua d’inserció d’una 
connexió aleatòria 

IEC 61300-3-34 Mitjana de la mostra < 
0.3dB 

Màx. de la mostra < 0.6dB 
Pèrdua de retorn IEC 61300-3-6 (1) APC > 60dB 

 

El fabricant o proveïdor definirà i disposarà els elements auxiliars necessaris per a la 
presa de dades en condicions de garantia (sonda de mesures amb connectors 
compatibles i kit de neteja prèvia a la mesura). 

 

Resistència als agents externs 

Aplicable a la caixa de connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Estanquitat (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-23 (2) Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 52/162 

Cicles tèrmics (Variació de 
la pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-22 o 

IEC 600068-2-14 

Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Boira salina (Aparició de 
corrosió) 

IEC 61300-3-6 (1) No aparició de restes de 
corrosió a la finalització de 
l’assaig 

Resistència a càrregues externes 

Aplicable a la caixa de connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Carrega estàtica (Aparició 
de fissures, esquerdes o 
trencaments) 

IEC 61300-2-10 No aparició de fissures, 
esquerdes o trencaments a la 
finalització de l’assaig 

Impacte (Deterioració 
mecànica de la caixa) 

IEC 61300-2-12 o 

IEC 600068-2-75 

No s’observaran deterioracions 
de la caixa 

Resistència a càrregues d’aplicació funcional 

Aplicable al conjunt del model, el cable associat, la caixa i la connexió. 

Paràmetre valorat Assaig de referència Requeriments mínims 
Flexió (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-37 Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Vibració (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-1 o 

IEC 600068-2-6 (Fc) 

Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 

Torsió (Variació de la 
pèrdua d’inserció) 

IEC 61300-2-5 Màx. durant l’assaig < 0.5dB 

Constant al final de l’assaig < 
0.2dB 
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7. XARXA D’INFRAESTRUCTURA 

7.1 Materials i subministrament 

7.1.1 Prescripcions comunes a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 
• Seran de bona qualitat 
• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
• Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 
• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 

sempre que no es contradiguin amb les d’aquest document 
• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i l’instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que no 
estiguin inicialment especificats 

 

7.1.2 Sorres i saulons 

Definició i Característiques  

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques meteoritzades o marbres blancs i durs. 
Aquests elements s’obtindran per excavació i s’haurà de retirar prèviament la capa vegetal. 

Es consideren els següents tipus: 

• Sorra de marbre blanc 

• Sorra per a confecció de formigons d’origen: 
o De pedra calcària 
o De pedra granítica 

• Sorra per a confecció de morters 

 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser 
adequada al seu ús i si no consta, la que estableixi explícitament la D.O. No ha de tenir argiles, 
marges o altres materials estranys. A més a més, s’ha de complir que: 

• Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0% 

• Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
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Les característiques diferenciadores de cada tipus de sorra són les que s’especifiquen en els 
següents apartats. 

• Sorra de Marbre Blanc: Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 

• Sorra per a la confecció de formigons: Reuniran les condicions prescrites a l’article 28è 
de l'EHE. 

 

Caldrà que siguin suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense 
trencar-se o descompondre’s, per la qual cosa la seva porositat haurà de ser inferior al tres per 
cent (3%), procurant reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva 
classificació i prenent les mesures necessàries per evitar-ne la segregació i la formació de formats 
deficients. 

Les principals característiques són: 

• Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 

• Terrossos d’argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 

• Partícules toves (UNE 7-134): 0% 

• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 

• Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% 
en pes 

• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 

• Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 

• Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP): 
o Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
o Formigó pretibat: <= 0,03% en pes 
o Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

- Pretibat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

• Estabilitat (UNE 7-136): 
o Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
o Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

 

La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim a cada jornada de 
treball. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per a assolir-ho, i tindrà els 
mitjans per poder determinar-ne en obra el valor d’una manera ràpida i eficient. 

Hi ha dos tipus de sorra per a la confecció de formigons segons el seu origen: 
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Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

• Granulat gruixut 
o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
o Granulat matxucat no calcari: <= 1% en pes 

• Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IB o a 

alguna classe específica d’exposició: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o a cap classe 

específica d’exposició: <= 10% en pes 

 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

o Per a obres en ambients I, IIa ,b o a cap classe específica d’exposició: >= 75 
o Resta de casos: >= 80 
o Fredabilitat (UNE 83-115): <= 40 
o Absorció d’aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 

 

Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

• Granulat gruixut 
o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

• Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa, b, c, IB o alguna 

classe específica d’exposició: <= 10% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o cap classe 

específica d’exposició: <= 15% en pes 

 

Valor blau de metilè (UNE 83-130): 

• Per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o a cap classe específica d’exposició: <= 0,6% en 
pes 
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• Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 

L’àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent de l’emmatxucament i/o 
trituració de roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de l’emmatxucament, es 
rebutjarà abans d’aquesta operació la roca meteoritzada. En el cas que s’obtingui per trituració, la 
forma de les partícules haurà de ser aproximadament cúbica, rebutjant-ne les planes i/o 
allargades. Es defineix per partícula plana o allargada aquella que la dimensió màxima de la qual 
sigui major que cinc vegades la dimensió mínima. En qualsevol cas, l’àrid es compondrà 
d’elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, sense pols, brutícia, argila o altres 
matèries estranyes. 

 

Sorra per a la confecció de morters 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que passa 
pel tamís 

Condicions 

5,00   A A = 100      

2,50 B 60 <= B <= 100   

1,25 C 30 <= C <= 100   

0,63 D 15 <= D <= 70    

0,32 E 5 <= i <= 50    

0,16 F 0 <= F <= 30    

0,08 G 0 <= G <= 15    

Altres condicions  C - D <= 50 

D - i <= 50 

C - i <= 70 

 

• Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 

• Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

Per assolir una dosificació adient amb la que es pugui obtenir formigons que compleixin les 
condicions que en cada cas s’exigeixen, el Contractista proposarà a la D.O. la dosificació de les 
diferents mides d’àrids a utilitzar a la composició de cada tipus de formigó, realitzant prèviament 
els corresponents assajos de Laboratori i compliment totes les prescripcions de l'EHE. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 
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Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 

Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha d’estar a 
disposició de la D.O. i en el que hi constaran com a mínim les dades següents: 

• Nom del subministrador 

• Núm. de sèrie del full de subministrament 

• Nom de la cantera 

• Data del lliurament 

• Nom del peticionari 

• Tipus de granulat 

• Quantitat de granulat subministrat 

• Denominació del granulat(d/D) 

• Identificació del lloc de subministrament 

Normativa de Compliment Obligatori 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

• EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

• NBE FL-90 "Muros resistentes de fàbrica de ladrillo." 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

• No hi ha normativa de compliment obligatori. 

7.1.3 Terres 

Definició 

Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació. Es consideren els següents tipus: 

• Terra sense classificar 

• Terra seleccionada 

• Terra adequada 

• Terra tolerable 

Terra sense classificar 

La composició granulomètrica i el tipus han de ser els adequats al seu ús, i els que es defineixin a la 
partida d’obra. En el cas que no hi constés, seran els que estableixi explícitament la D.O. 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 58/162 

Terra seleccionada 

Descripció Valor 

Elements de mida superior a 8 cm Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 mm ( 
UNE 7-050 ) 

< 25% 

Límit líquid (NLT-105/72) < 30 

Índex de plasticitat < 10 

Índex CBR (NLT-111/78) > 10 

Inflament dins de l’assaig CBR Nul 

Contingut de matèria orgànica Nul 

 

Terra adequada 

Descripció Valor 

Elements de mida superior a 10 cm Nul 

Límit líquid (NLT-105/72) < 40 

Densitat del Próctor normal ≥ 1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111/78) > 5 

Inflament dins de l’assaig CBR < 2% 

Contingut de matèria orgànica < 1% 

 

Terra tolerable 

Descripció Valor 

Contingut en pes de pedres de D > 15 cm ≤ 25% 

A: Límit líquid (L.L.) < 40 

B: Límit líquid (L.L.) < 65 

Índex de plasticitat > (0,6 x L.L. - 9) 

I: Índex CBR (NLT-111/78) > 3 

Contingut de matèria orgànica < 2% 

 

S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les 
condicions establertes en el vigent " Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes." i les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA. 

Manipulació i emmagatzematge. 
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En camió de trabuc i caldrà  distribuir-ho en munts uniformes a tota l’àrea de treball atenent les 
indicacions de la D.O. 

S’haurà de procurar estendre les terres al llarg del mateix dia i de manera que no se n’alterin les 
condicions. 

7.1.4 Ciments 

Definició i característiques dels elements 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua. 

Es consideraran els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

• Ciments comuns (CEM) 

• Ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 

• Ciments blancs (BL) 

• Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 

 

En el cas que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la unió Europea o 
de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que aquests materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva capacitat de ser manipulat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de 
volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301. 

 

Característiques dels ciments comuns (CEM) 
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Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

• Ciment Pòrtland: CEM 

• Ciment Pòrtland amb escòria : CEM II/A-S i CEM II/B-S   

• Ciment Pòrtland amb fum de sílice: CEM II/A-D   

• Ciment Pòrtland amb Putzolana : CEM II/A-P i CEM II/B-P   

• Ciment Pòrtland amb cendres volants: CEM II/A-V i CEM II/B-V   

• Ciment Pòrtland calcari: CEM II/A-L   

• Ciment Pòrtland mixt: CEM II/A-M i CEM II/B-M   

• Ciment de forn alt : CEM III/A i CEM III/B    
• Ciment putzolànic: CEM IB/A i CEM IB/B     

• Ciment compost: CEM V/A  

 

Característiques físiques 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d’adormiment ni els additius): 

Designació K S D P V L 

CEM I        95-100      

CEM II/A-S 80-94 6-20     

CEM II/B-S 65-79 21-35     
CEM II/A-D 90-94  6-10    

CEM II/A-P 80-94   6-20   

CEM II/B-P 65-79   21-35   

CEM II/A-V 80-94    6-20  

CEM II/B-V 65-79    21-35  

CEM II/A-L 80-94     6-20 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20                  

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35                  

CEM III/A   35-64 36-65     

CEM III/B   20-34 66-80     
CEM IB/A    65-89   11-35            

CEM IB/B    45-64   36-55            

CEM V/A    40-64 18-30  18-30   

(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L 
= Filler calcari) 

Descripció Valor 

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 

Percentatge en massa de component calcari <= 20% 

Percentatge en massa de components <= 5% 
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addicionals 

("filler" o cap dels components principals que 
no siguin 

específics del seu tipus) 

Percentatge en massa d’additius <= 1% 

 

Característiques mecàniques i físiques 

Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 

Classe Resistent Resistència inicial Resistència normal 
 2 dies 7 dies 28 dies 

32,5           >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 

32,5 R         >= 13,5 >= 32,5 <= 52,5 

42,5           >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 

42,5 R         >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 

52,5           >= 20,0 >= 52,5  

52,5           >= 30,0 >= 52,5  

(R = Alta resistència inicial) 

Temps d’adormiment (UNE-EN 196-3): 

• Inici: 
o Classe 32,5 i 42,5: >= 60 min 
o Classe 52,5: >= 45 min 

• Final: <= 12 h 

 

Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 

Característiques químiques 

Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 

Les característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) es regiran per la UNE-
EN 196-2. pel cas del ciment putzolànic CEM IB ha de complir l’assaig de putzolanicitat (UNE-EN 
196-5). 
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Característiques dels ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 

Característiques químiques 

Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris. 

Clinker: 100% 

Resistència a la compressió: 

• A les 6 h: >= 20 N/mm2 

• A les 24 h: >= 40 N/mm2 

Temps d’adormiment: 

• Inici: >= 60 min 

• Final: <= 12 h 

Composició química (% en massa): 

• Alúmina (Al2O3): >= 36 - <= 55 

• Sulfurs (S=): <= 0,10 

• Clorurs (Cl-): <= 0,10 

• Àlcalis: <= 0,40 

• Sulfats (SO3): <= 0,50 

 

Característiques dels ciments blancs 

Índex de blancor (UNE 80-117): >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d’adormiment ni els additius): 

Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland 
blanc     

BL I 95 - 100 0 - 5 

Ciment pòrtland 
blanc    amb 
addicions             

BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland 
blanc    per a 
enrajolats          

BL V 40 - 74 26 - 60 
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Resistència a compressió N/mm2: 

Classe Resistent Resistència inicial a 2 dies       Resistència normal  a 28 dies       

22,5     >= 22,5 <= 42,5 

42,5     >= 13,5 >= 42,5  i <= 62,5 

42,5 R   >= 20,0 >= 42,5  i <= 62,5 

52,5     >= 20,0 >= 52,5 

(R= Alta resistència inicial) 

 

Temps d’adormiment: 

• Inici: 

o Classe 22,5: >= 60 min 
o Classe 42,5 i 52,5: >= 45 min 

• Final: <= 12 h 

Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 

Característiques químiques 

Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

Tipus Pèrdua per 
calcinació 

Residu insoluble Contingut en sulfats 
(SO3) 

BL I   <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 

BL II   <= 4,0 

BL V   <= 3,5 

 

Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

Tipus C3A C3A + C4AF 

CEM I           <= 5,0        <= 22,0     
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CEM II           <= 8,0        <= 25,0     

CEM III/A        <= 10,0        <= 25,0     

CEM III/B             (1)               (1)          

CEM IV/A         <= 8,0        <= 25,0     

CEM IV/B         <= 10,0        <= 25,0     

CEM V/A          <= 10,0        <= 25,0     

 

 

 

Notes: 

• El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua de mar 

• C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 

Condicions de Subministrament i Emmagatzematge 

El subministrament ha de garantir que no s’alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s’indiqui la classe i les 
proporcions nominals de tots els seus components. 

A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 

• Nom del fabricant o marca comercial 

• Data de subministrament 

• Identificació del vehicle de transport 

• Quantitat subministrada 

• Designació i denominació del ciment 

• Referència de la comanda 

• Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

 

Si el ciment es subministra en sacs, hi han de figurar les següents dades: 

• Pes net 

• Designació i denominació del ciment 

• Nom del fabricant o marca comercial 

• Restriccions d’utilització 
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

• Inici i final d’adormiment 

• Si s’hi han incorporat additius, la informació detallada de cadascun d’ells i dels seus efectes 

 

Si el ciment es subministra en grans quantitats s’ha d’emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s’ha d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 

• Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 

• Classes 42,5 : 2 mesos 

• Classes 52,5 : 1 mes 

 

Normativa de Compliment Obligatori 

RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de maig, por el que s’aprova la instrucció per la Recepció de 
Ciments (RC-97). 

UNE 80-301-96 “Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.” 

 

7.1.5 Lligats hidrocarbonats 

Els lligats hidrocarbonats es regiran segons les definicions del PG 3/75. 

Quan el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Es consideren els següents tipus: 
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• Emulsions bituminoses 

o Aniònica 
o Catiònica 
o Polimèrica 

L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d’un lligant 
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

• Betum asfàltic 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d’hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 

• Betum fluïdificat per a recs d’imprimació 

• Betum fluxat 

El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligats hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un 
betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del petroli i 
del quitrà respectivament. 

• Quitrà 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut 
obtingut a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

Definició i Característiques dels elements 

Emulsió bituminosa aniònica 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se 
durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, 
ha de complir: 

• Tamisat retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 

• Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% 

• Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 

• Assaig amb el residu de destil·lació: 

o Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 
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Emulsió bituminosa aniònica EAL 2 o emulsió bituminosa catiònica ECL 2 

Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.O. prèvia 
comprovació de la seva idoneïtat per l’ús al que estan destinades. 

 

Emulsió bituminosa catiònica 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se 
durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, 
ha de complir: 

• Tamisat retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 

• Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 

• Assaig amb el residu de destil·lació: 

o Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

 

Emulsió bituminosa tipus ED 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se 
durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, 
ha de complir: 

• Característiques de l’emulsió: 

o Densitat relativa a 25°C: 0,98 - 1,10 g/cm3 
o Contingut d’aigua: 40 - 55% 

• Residu de destil·lació en pes: 45 - 60% 

• Contingut de cendres: 5 - 30% 

• Enduriment: <= 24h 

• Característiques del residu sec: 

o Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxament, degoteig ni formació de bombolles 
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o Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escales ni pèrdua d’adhesivitat 
o Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
o Resistència a l’aigua: No s’han de formar bombolles ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 104-281. 

Betum asfàltic 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua, de manera que 
no formi escuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús. Ha de tenir una temperatura homogènia, ser 
consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les 
superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. A més a més, ha de complir: 

• Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

• Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

• Contingut d’aigua (NLT 123): <= 0,2% 

Betum fluïdificat per a regs d’imprimació:  

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 
temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La denominació del tipus de 
betum fluïdificat per a recs de imprimació serà FM-100. A més a més, les característiques físiques 
del betum fluïdificat han de complir: 

• Punt d’inflamació (NLT 136): >=38ºC 

• Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 

• Destil·lació (NLT 134): 

o Per 225ºC: <=25% 
o Per 260ºC: 40%<=D<=70% 
o Per 316ºC: 75%<=R<=93% 

• Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60% 

• Contingut d’aigua en volum: <=0,2% 

• Assajos sobre el residu de destil·lació: 

o Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
o Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

Betum fluxat 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 
temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. A més a més, les 
característiques físiques han de ser: 
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• Punt d’inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 

• Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 

• Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% 

• Assajos sobre el residu de destil·lació: 

o Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

Quitrà 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 
temperatura d’utilització. A més a més, ha de complir: 

• Contingut d’aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 

• Índex d’escuma (NLT 193): <= 8 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Emulsió bituminosa tipus ED 

Subministrament: 

En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S’indicarà el producte que 
contenen. 

Emmagatzematge: 

En el seu envàs i en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l’envàs 
tancat hermèticament. 

Emulsions bituminoses aniòniques o catiòniques: 

Subministrament: 

En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els fets 
servir anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 
calefacció. Si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. 
Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 

El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats amb ventilació amb un element 
adequat per a prendre mostres. 

 

Emmagatzematge: 
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Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 
de motors, focs o altres fonts de calor. 

Betums asfàltics 

Subministrament: 

En camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats 
a llocs visibles. 

Emmagatzematge: 

En tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 
d’estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 

Betums fluïdificats per a regs d’imprimació, betums fluxats o quitrà 

Subministrament: 

En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. 
La resta de betums i quitrans s’ha de transportar en cisternes calefactades i equipades de 
termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 

El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i 
una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d’estar calorifugats. 

Emmagatzematge: 

Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 
de motors, focs o altres fonts de calor. Si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués 
arribar a valors propers al punt d‘inflamació del producte, s’haurà d’extremar la vigilància i actuar 
en conseqüència. 

Normativa de Compliment Obligatori 

Emulsió bituminosa tipus ED 

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma bàsica 

de la edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos i bituminosos modificados. 

Emulsiones asfàlticas. 
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Emulsió bituminosa catiònica o aniònica, betum o quitrà 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras i puentes. 

* PG 3/75 MOD Orden de 21 d’enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras i puentes. 

* PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras i puentes. 

* PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras i puentes en lo 

relativo a conglomerantes hidràulicos i ligantes hidrocarbonados. 

7.1.6 Aigua per a formigons 

L’aigua que s’hagi d’utilitzar en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, 
pedres i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l’article 27è de l'EHE. 

7.1.7 Formigons estructurals 

Definició i Característiques 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar 
d’acord amb les prescripcions de la EHE. 

Abans de començar les obres el Tècnic Titulat Director de l’Obra fixarà les proporcions i mides dels 
àrids a barrejar per aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del 
formigó, adoptant una classificació de tres (3) mides d’àrids. 

Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió 
als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic. Si 
els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Document d’Especificacions 
Tècniques i, un cop validat per la D.O., la dosificació pot donar-se com a bona, sense perjudici que 
en el transcurs de l’obra la dosificació es modifiqui d’acord amb els resultats que es vagin obtenint 
del trencament de les provetes fabricades durant l’execució. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i se 
n’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
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• Consistència 

• Grandària màxima del granulat 

• Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

• Resistència característica a compressió pels formigons designats per propietats 

• Contingut de ciment expressat en kg/m3, pels formigons designats per dosificació 

• La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretibat 

 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A on: 

• T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretibat 

• R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

• C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, B tova, P plàstica i S seca 

• TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

• A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
barreja del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del 
subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma 
EHE. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.O. pot autoritzar-ne l’ús de 
cendres volants o fum de sílice. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la D.O., o disposarà 
d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país membre de 
la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Tipus de ciment: 

• Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301), Ciments per a usos especials (UNE 80-
307) 

• Formigó armat : Ciments comuns (UNE 80-301) 

• Formigó pretibat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 

• Es consideren inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

• Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser: 

• Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

• Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

• Obres de formigó pretibat: >= 275 kg/m3 

• A totes les obres: <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

• Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 

• Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 

• Formigó pretibat: <= 0,60 kg/m3 

 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

• Consistència seca: 0 - 2 cm 

• Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

• Consistència tova: 6 - 9 cm 

• Consistència fluïda: 10-15 cm 

El ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

• Pretibat: <= 0,2% pes del ciment 

• Armat: <= 0,4% pes del ciment 

• En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
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Toleràncies: 

• Assentament en el con d'Abrams: 

o Consistència seca: Nul 
o Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

• Consistència fluida: ± 2 cm 

Llevat d’indicació en contra de la D.O., s’utilitzaran els següents tipus de formigons als casos que 
s’indiquen a continuació:  

• Formigó amb fck=175 Kg/cm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, 
emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la 
reposició de ferms flexibles 

• HM 20/P/20/II: Elements de formigó en massa 

• HA 25/P/20/II: Elements de formigó armat 

 

Impermeabilitat del formigó 

Tots els elements que continguin aigua, han d’estar projectats de manera que l’amplitud de les 
fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d’acord  amb la instrucció del 
M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs. 

Per tal d’assegurar l’estanquitat, la posada a l’obra del formigó, es realitzarà amb tota cura evitant 
la formació de nius, i vibrant la massa durant el temps necessari per tal d’aconseguir-ne un nivell 
de compactat elevat. 

Es recomana que durant l’amassament del formigó s’afegeixi un airejant plastificant que millori la 
seva treballabilitat i permeti la inclusió d'entre un 2 i el 3% d’aire. 

 

Condicions de subministraments i emmagatzematge 

Subministrament 

En camions formigonera. El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohibida l’addició de qualsevol quantitat d’aigua o d’altres substàncies que 
puguin alterar-ne la composició original. 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

• Nom de la central que ha elaborat el formigó 

• Número de sèrie del full de subministrament 

• Data de lliurament 

o Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

• Especificacions del formigó: 

o Resistència característica 
o Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

o Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

o Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
o Tipus, classe i marca del ciment 
o Grandària màxima del granulat 
o Consistència 
o Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
o Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

• Designació específica del lloc de subministrament 

o Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
o Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

• Hora límit d’ús del formigó 

Emmagatzematge 

No és pot emmagatzemar. 

Normativa de Compliment Obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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7.1.8 Acer 

Definició de les característiques dels elements. 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir les següents característiques. 

• Per a barres d’acer B400: 

o Di≥10 D 

• Per a barres d’acer B500: 

o Si D ≤ 25 mm: Di ≥ 10 D 
o Si D > 25 mm: Di ≥ 12 D 

• Per a barres d’acer B600: 

o Si D ≤ 12 mm: Di ≥ 10 D 
o Si 12mm < D ≤ 25mm: Di ≥ 11D 
o Si D > 25mm: Di ≥ 12D 

• Per la resta d’acers Di ≥(2Fyk/3 Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el 
recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D. 

On:  

Fyk, límit elàstic de l’acer 

Fck, resistència de projecte del formigó 

D, diàmetre nominal de la barra. 

 

Pel cas dels estreps, aquest diàmetre interior de doblegament (Di), ha de ser ≥ 3cm, i s’haurà de 
complir la relació del quadre següent: 

VALOR D VALOR Di 

 B400 B500 B600 

D ≤ 12 mm ≥ 2,5 D .≥ 3 D ≥ 4 D 

12 mm < D ≤ 16mm .≥ 3 D ≥ 4 D ≥ 5 D 

16 mm < D ≤ 25mm ≥ 4 D ≥ 5 D ≥ 6 D 

D > 25mm ≥ 5 D ≥ 6 D ≥ 7 D 
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Per l’execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’hauran de fer les operacions que a 
continuació es llisten: 

• Preparació de la zona de treball 
• Tallat, doblegat i preparació de l’armadura 
• Neteja de les armadures 
• Preparació del fons de l’encofrat i estesa del formigó de neteja 
• Col·locació dels separadors 
• Muntatge i col·locació de l’armadura 
• Subjecció dels elements que formen l’armadura 
• Subjecció de l’armadura a l’encofrat 

Condicions generals 

Les barres d’acer de les armadures no podran tenir esquerdes ni fissures, i tindran una secció 
equivalent no inferior al 95% de la secció nominal. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures seguiran les indicacions de 
la D.O. En general, estaran netes, sense òxid no adherent, pintura, greix ni d’altres substàncies 
perjudicials. 

Caldrà que els empiulaments siguin els que consten al projecte aprovat per la D.O., no se’n 
permetrà cap altre sense autorització de la D.O. Així mateix, serà permesa l'elaboració de la 
ferralla mitjançant soldadura sempre que es faci amb les garanties i normes necessàries per la 
seva bona execució. Queda prohibit fer empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura 
de l’armadura i fer la subjecció dels estreps amb les barres principals que hauran de fer-se, en 
aquest darrer cas, mitjançant un lligat simple. 

Les solapes no tindran ni ganxos ni potes i s’hauran de soldar les dues bandes de la generatriu en 
una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa. 

Serà necessari que les armadures estiguin subjectes entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i vibrat del formigó. Per altra banda, caldrà subjectar 
les armadures a l’engraellat dels fonaments. En qualsevol cas, caldrà l’aprovació per part de la D.O 
de la disposició de les armadures abans de començar el formigonat,. 

Altres paràmetres són: 

• Distància lliure armadura - parament d’acord a l'article 8.2.2 de la norma EHE (recobriment) 
≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 

• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

• Valors d‘L en posició d'adherència bona: 

o L = m x D x D ≥ Fyk x D / 200 ≥ 15 cm 
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(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

• Valors de L en posició d'adherència deficient: 

o L = 1,4 x m x D x D ≥ Fyk x D / 140 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors d‘m d’acord a la EHE vigent en el moment de la realització de l’obra. 

• Toleràncies d'execució: 

o Llargària d'ancoratge: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Llargària de la solapa: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Distància lliure armadura – parament: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius). 

  

 

Barres corrugades 

Es permetrà col·locar en contacte com a màxim tres barres de l'armadura principal. Pel cas que no 
hi hagi empiulaments, la peça estigui formigonada en posició vertical i la zona sigui la de solapa, 
se’n permetrà fins a quatre. 

En qualsevol cas, el diàmetre equivalent del grup de les barres no haurà de ser superior als 50 mm. 

No s’han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de l'EHE, i en el 
cas de fer-se per soldadura amb armadures de diàmetre superior a 25mm, no poden fer-se amb 
cordons longitudinals  

Les diferents distàncies, seccions i llargàries han de complir: 

• Distància lliure entre barres d’armadures principals amb armadures de diàmetre superior a 
25 mm ≥ D màxim, i ≥  1,25 granulat màxim i ≥ 20 mm. 

• Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura ≥ 
longitud d'ancoratge (L). 

• Distància entre barres empalmades per solapa ≤ 4 D. 

• Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ha de complir totes les 
condicions següents: 

o ≤ 4 D 
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o ≥ D màxim 
o ≥ 20 mm 
o ≥ 1,25 granulat màxim. 

• Secció de l'armadura transversal (At): 

o Si Bl ≤ 50%: At ≥ Dmàx / 3. 
o Si Bl > 50%: At ≥ 2 x Dmàx / 3. 
o On Bl = % de barres solapades en la mateixa secció i Dmàx = Secció de la barra 

solapada de diàmetre més gran. 

• Llargària d'ancoratge en prolongació recta ≥ L. 

• Llargària d'ancoratge en pota normal segons la norma EHE: 

o ≥ 0,7 L 
o 10 x D x 15 cm. 

L i D en cm. 

• Llargària de la solapa ≥ a L. 

Malla electrosoldada 

Llargària de l’ancoratge: L x As / As real ha de complir, com a mínim: 

• ≥ 0,3 L 

• ≥ 10 D 

• ≥ 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real ha de 
complir, com a mínim: 

• ≥ 0,3 L 

• ≥ 10 D 

• ≥ 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L ha de complir, com a mínim: 

• ≥ 0,3 L 

• ≥ 15 D 

• ≥ 20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

• Si D ≤ 6 mm: ≥  150 mm (mínim una trama) 
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• Si 6 mm < D ≤ 8,5 mm: ≥  250 mm (mínim dues trames) 

• Si 8,5 mm < D ≤ 12 mm: ≥  400 mm (mínim dues trames) 

 

7.1.9 Morters sense additius 

Definició i Característiques  

Barreja feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

Ciment utilitzat: 

• Morter de ciment blanc: BL I/42,5 

• Altres: CEM I/32,5 

 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

• 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 

• 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 

• 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 

• 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 

En els morters per fàbriques, la consistència ha de ser de 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb 
el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa  (NBE FL/90). 

Es pastaran de forma que s'obtingui una barreja homogènia i sense segregacions. 

Condicions d’Execució i d’Utilització 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient haurà d’estar compresa entre 
5°C i 40°C. La formigonera haurà d’estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de 
barrejar morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 hores des de la pastada. 

Normativa de Compliment Obligatori 

NBE-FL/90 "Norma Bàsica de la Edificación. Muros Resistentes de Fàbrica de Ladrillo." 

 

7.1.10 Estrebades i apuntalaments 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 
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Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 
del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

Es consideren els elements següents: 

• Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada 

• Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada 

• Apuntalament i estrebada de túnel 

 

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

• Preparació de la zona de treball 

• Excavació de l'element 

• Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada 

Condicions generals 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran de ser les que 
determini la D.O. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments per tal d’aconseguir una forta compressió de les terres i, en acabar la jornada, 
quedant-se estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

Condicions del procés d’execució 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de 
la D.O. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 
utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d’igual alçada a la distància entre travesses més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal sense que 
quedin a l’acabament de la jornada parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades, i reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.O. 
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7.1.11 Encofrats 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per revestir. 

L'execució inclourà les operacions següents: 

• Neteja i preparació del pla de recolzament 

• Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat 

• Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

• Tapat dels junts entre peces 

• Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

• Aplomat i anivellament de l’encofrat 

• Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les indicacions 
de la D.O. 

• Humectació de l'encofrat, si fos de fusta 

• Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 

Condicions generals 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents 
per suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques 
que en comporta el formigonament. 

L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.O. ha d’autoritzar la col·locació d'aquests productes abans de la seva aplicació. 
Caldrà que el desencofrant no impedeixi la posterior aplicació de revestiment. 

Així mateix, caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc com per impedir una pèrdua 
apreciable de pasta entre les juntes, essent necessari netejar el fons de l’encofrat abans de 
començar a formigonar. 

Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l’alçada 
màxima de formigonat, essent necessària, abans de començar a formigonar, l’aprovació per part 
de la D.O. 

Els puntals de suport de l’encofrat estaran degudament travats en tots dos sentits, i s’adoptaran 
les mesures oportunes per tal que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt, sense transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 83/162 

El desencofrat de elements verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se al cap de tres dies de 
formigonada la peça, només si durant aquest interval no hi ha hagut temperatures baixes o 
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 

En qualsevol cas la D.O. podrà reduir el termini anterior quan ho consideri oportú, i/o prendre les 
mesures necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fissures prematures de gran 
envergadura. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o 
tallar al ras del parament. 

Si s’utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests no han de permetre fugir pasta durant el 
formigonat. Per evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 

• Moviments locals de l'encofrat: ≤ 5 mm. 

• Moviments del conjunt (L= llum): ≤ L/1000. 

Toleràncies gràfiques: 

• Formigó vist: ± 5 mm/m i ± 0,5% de la dimensió 
• Per a revestir: ± 15 mm/m. 

 

Si cal pretibar algun element, abans del tibat s'han de retirar els elements dels encofrats i 
qualsevol altre element que no sigui part de l'estructura. 

Si entre la realització de l'encofrat i del formigonat passen més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 

Pel control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 

Elements verticals 

Per a facilitar la neteja del fons de l’encofrat s’hi faran obertures provisionals a la part inferior. 

Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures tindran un distanciament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metre. Es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

Elements horitzontals 
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l'element, conservi una 
lleugera concavitat a la intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 
llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

Sostres i lloses d’estructures 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 

• Forats de ≤ 1,00 m2: No es dedueixen 

• Forats de superfície > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 

7.1.12 Peces rectes de formigó amb rigola per a vorades 

Definició i Característiques dels Elements 

Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Es consideren els tipus següents: 

• Monocapa: peça formada per un sol tipus de formigó en massa 

• Doble capa: peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa 
d'acabat de morter de ciment, en les seves cares vistes 

Es consideren les formes següents: 

• Recte 

• Corba 

• Recte amb rigola 

• Per a guals 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares vistes han de 
ser planes i les arestes exteriors arrodonides. En les peces de doble capa, la cara vista ha d'estar 
completament unida al formigó del nucli. La peça no ha de tenir esquerdes ni deformacions a les 
arestes. 
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En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No 
s'admet l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 

Llargària: 

• Peça recta :  100 cm 

• Peça recta amb rigola:  100-50 cm 

• Peça corba:  78 cm 

• Peça en escaire:  50 cm 

Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2 

Resistència a la flexió: 

• Classe R3,5: 

o Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2 
o Valor unitari: >= 2,8 N/mm2 

• Classe R5: 

o Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2 
o Valor unitari: >= 4,0 N/mm2 

• Classe R6: 

o Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2 
o Valor unitari: >= 4,8 N/mm2 

Resistència al desgast: <= 23 mm 

Absorció d'aigua % en massa: 

• Valor mitjà: <= 9,0% 

• Valor unitari: <= 11,0% 

Gelabilitat: Inherent a ± 20°C 

Toleràncies: 

• Llargària: 

o Peça recta : ± 5 mm 
o Peça corba o en escaire : ± 10 mm 
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• Amplària: ± 3 mm 

• Alçària: ± 5 mm 

• Conicitat i guerxament : <= 5 mm 

Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 

• Nom del fabricant 

• Ús i secció normalitzada 

• Classe 

• Data de fabricació 

• Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència. 

Normativa de Compliment Obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 

BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 

139 del 11-6-2002). 

UNE 127-025-99 Bordillos prefabricados de hormigón. 

7.1.13 Panots 

Definició i Característiques 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació 
de voreres.  

Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa formades per 
una capa vista i una altra de base. 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
rectes a la cara plana han de ser rectes. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa 
vista. No pot tenir esquerdes ni cap altre defecte. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
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Resistència a flexió: 

• Valor mig: >= 4,0 MPa 

• Valor individual: >= 3,2 MPa 

Resistència al desgast per abrasió:  <= 21 mm 

Absorció d'aigua: < 6% 

Toleràncies: 

• Gruix: 

• Gruix < 40 mm: ± 2 mm 

• Gruix >= 40 mm: ± 3 mm 

• Llargària: ± 1,2 mm 

• Planor: ± 0,3% de la diagonal 

Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE 127-023 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament 

Empaquetats sobre palets. 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

• Identificació del fabricant 

• Identificació del producte: panot de formigó, format, model 

• Nom de la norma 

• Data de fabricació 

Emmagatzematge 

En llocs protegits contra els impactes. 

Normativa de Compliment Obligatori 

* UNE 127-023-99 EXP Losetas de hormigón. 
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7.1.14 Mescles bituminoses en calent 

Definició i Característiques dels elements 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa 
a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 

Es consideren totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 

Els granulats estaran nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries 
estranyes. 

Granulat gros 

Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. Ha de procedir de la trituració de pedra de 
pedrera o granulat natural. Altres característiques són: 

• Coeficient de neteja (NLT-172): < 0,5 

• Adhesivitat per a barreja oberta o porosa: 
o Immersió en aigua (NLT-166): > 95% de granulat totalment envoltat 

• Característiques del granulat per a barreja densa, semidensa o grossa: 
o Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162): <= 25% 

Granulat fi 

Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. El granulat fi pot 
procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural o, en part, de sorres naturals. El 
material que es trituri per l’obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides pel 
granulat gros. L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions 
següents: 

• Índex d'adhesivitat (NLT-355): > 4 

• Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162): <= 25% 

 

El granulat fi per a barreges poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 
mm UNE 7-050. 

 

 

Pols mineral o filler 
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Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels 
ciclons de la central de fabricació, o aportar-se la barreja per separat. Si la totalitat del pols 
mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de 
ser <= 2% de la massa de la barreja. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits marcats a la NLT-151 

A més a més, s’ha de complir: 

• Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

• Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180): < 0,6 

 

Lligant hidrocarbonat 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, 
oxigenació o "cracking”. Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d'aigua, de manera que no formi espuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix, s’ha d’adherir amb les superfícies minerals dels granulats, tan si són seques com 
humides. 

A més a més, s’ha de complir que: 

• Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

• Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

• Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 

 

Barreja bituminosa 

La barreja s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

Toleràncies: 

• Granulometria (inclosa la pols mineral): 

o Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 

- Mescles no poroses: ± 3% de la massa total de granulats 
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- Mescles poroses: ± 2% de la massa total de granulats 

o Tamís 0,08 (UNE 7-050): ± 1% de la massa total de granulats 
o Lligant hidrocarbonat: ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

Condicions de subministrament i Emmagatzematge 

La barreja s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per evitar 
l’adherència de la barreja. 

Durant el transport s'ha de protegir la barreja amb lones o altres cobertes, per tal d'evitar el 
refredament. 

La barreja s'ha d'aplicar immediatament i, per tant, no hi ha emmagatzematge 

Normativa de Compliment Obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 
139 del 11-6-2002). 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

7.1.15 Tubs de polietilè 

Característiques generals 

Es consideren els següents tipus de tubs: 

• Tubs de material lliure d'halògens 

• Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l‘exterior i llisa l’interior, d’alta 
densitat 

• Tubs d’alta densitat de doble paret 

 

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

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
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El diàmetre nominal ha de ser  el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. El 
diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Tubs de Polietilè d’Alta Densitat i tritubs 

Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent 
l'ús d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a 
continuació: 

• Estabilitzador ultravioleta en proporció inferior al 0,2% 

• Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 53-151) 

• Colorant en proporció inferior a l‘1% 

 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en 
pes. 

La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 

Els tritubs , estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant una 
membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament 
en un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el tritub. 

Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i 
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 

No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub 
i els seus extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    

Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 

Densitat > 0.945 gr/cm3  UNE 53020 o 
ISO1183 

Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE 53133-82 
Resistència a l'enfonsament >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 

2412 
Allargament al trencament mínim 350% 
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 
Allargament trencament després 
envelliment 

(48h/100ºC) 80% segons origen 
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Índex  de fluïdesa 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO 
1133 

Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE 53118 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracció (mm/mºC) 0.2 
Estanquitat sense pèrdues 3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133 

 

Característiques mecàniques 

Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament: 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una 
fracció de conducte s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que 
durant aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan es retira la 
tensió, el conducte ha de tornar a la seva longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de 
superar 15 mm en una distància de 500 mm. 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Resistència a l’aixafament: 

La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa 
força compressora o esclafadora. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 

La resistència a la impacte serà superior a 1800 Kpa. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Impacte a baixa temperatura: 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa 
temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
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El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant 
una hora. 

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

Reversió per calor: 

Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

Fregament extern: 

Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d‘instal·lació, existeix una relació de 
fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 

Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d’una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. 

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir 
de la fórmula: 

Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 

Fregament intern: 

La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per 
les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda 
a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de 
fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 
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El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa 
de cable serà inferior a 0,056. 

Resistència ambiental: 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha 
de suportar l’atac medi ambiental que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silinucli tingui també aquesta vida útil. 

Memòria de bobinat: 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia 
recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

Radi de curvatura mínim: 

El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 

 

Característiques elèctriques 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 

La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.  

Característiques químiques 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, 
etc.), no essent conductors d’electricitat. 

Formació del tub 
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El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) 
permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del 
conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot l’interior del tub 
tant en secció transversal com longitudinal. 

Dimensió i tolerància 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el diàmetre interior 
serà de 34 mm. 

Diàmetre exterior: 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

Espessor de la paret: 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. Aquesta mesura inclourà la 
capa interior de lubricant sòlid del conducte. 

Ovalitat: 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els grossors de 
la paret: 

• 3% per conductes de paret de 3 mm d’espessor. 

Fabricació 

Conducte: 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà 
circular amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les 
formes del tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
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No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment 
de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 

Corda d’arrossegament: 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilè/poliester per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda s’inserirà al tub 
en el moment en què aquest sigui fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en què sigui 
introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

Longituds de subministrament: 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub 
de fins 4000 metres si es requereix. 

Temperatura de bobinat: 

La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de que aquest 
tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

Laboratori de control de qualitat: 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 

Marcatge i color 

Marcatge: 

El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. La llegenda 
estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

• El nom del fabricant 

• PEAD 40/34 

• El número de lot / any de fabricació 

• La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina 
tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos 
incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada. 
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• Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 

• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

La precisió de la longitud del marcatge estarà dins de l‘1%. 

Color: 

El color dels tubs serà groc, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la seva col·locació 
en obra el personal dela propietat assignat al projecte o, en el seu defecte, la D.O. n’hauran de 
validar el seu ús. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. 

Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret interior. 

Empaquetat 

El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. 
Cadascun dels  conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte es 
segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i, a més a més, per mantenir al 
seu interior la corda d’arrossegament. Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el 
següent contingut: 

• Nom del fabricant 

• Codi de producte 

• Longitud en metres 

• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 

• Altres dades especificades 

Qualitat i control de fabricació 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del 
mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si 
la mostra és rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel 
proveïdor abans d’un 2n examen per part del client.  

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: 
perforacions, aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de 
fabricació. La propietat podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del 
compliment de les especificacions anteriors a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec 
del Contractista. 

Tubs de Polietilè d’alta densitat de doble paret 
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Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa 
i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o 
directament cables. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna podrà 
ser de polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del 
subministrament en barres o en rotllo.  

Els diàmetre mínims per als tubs seran: 

• Diàmetre Nominal (DN): 125 mm. 

• Diàmetre Extern (tolerància del +1,8 %):125 mm. 

• Diàmetre Interior (tolerància del +2 %):107 mm. 

 

 

 

 

 

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

 
Norma 
ASTM 

Norma  

DIN 
Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques       
Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 
53735 
ISO 
1133 

gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  ISO 
3451  Nul Nul 

O.I.T.   min >10 >10 
Característiques 
mecàniques      

Càrrega d'aixafament 
deformació màx. 5% 
(UNE-EN 50086-2-4) 

  N  
>450 

 
Càrrega trencament a 
tracció 

D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament 
D638M 

53455 

 
% >600 600 a 1000 
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Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia D256 53453 J/m 

MJ/mm2 
35 >5 

Característiques 
tèrmiques       

Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4 
Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques      

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 

Taula 1: Característiques principals dels conductes de 125 

 

Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte 
homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret 
interna presentarà una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una 
tolerància de +/- 2%.  

El color dels tubs serà vermell, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la seva 
col·locació en obra el personal dela propietat assignat al projecte o, en el seu defecte, la D.O. 
n’hauran de validar el seu ús. 

 

Condicions de Subministrament i emmagatzematge 

Subministrament 

En rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. 

Han d'estar marcats amb: 

• Nom del fabricant 

• Marca d'identificació dels productes 

• El marcatge ha de ser llegible 

• Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 

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

 

Normativa de Compliment Obligatori  

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas i roscas para tubos i accesorios. 

UNE EN 133100 

7.1.16 Obturadors de conductes 

Definició i Característiques dels Elements 

I. Obturadors mecànics per a conductes buits 

Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els 
pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el 
pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la 
paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el 
fil guia dipositat a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o 
cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà 
de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant 
totalment fixats al conducte i dotant als tubs de total estanquitat. 

L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà 
pressió directament sobre l’element elastomèric. 

Característiques tècniques 

Material Polietilè de baixa intensitat 

Color Negre RAL 9004 

Esforç d’extracció > 500 N 

Longitud en la posició de tancament ≤ 10cm 
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II. Obturadors inflables per a conductes amb cables 

Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors 
inflables, que proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per 
evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a les arquetes o elements de registre 
de la canalització. 

Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment 
segellada. Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador 
preensamblades. Aquesta bossa serà autoinflable, incorporant el mecanisme 
corresponent, o bé incorporarà una cànula que permetrà inflar-la per mitjans externs. 

Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals 
s’enrotllarà. En el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un 
conducte amb 3 o més cables, es faran servir els accessoris addicionals per a deixar ben 
segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació dels obturadors infables, es seguiran 
les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest tingui homologades. 

Obturadors inflables 

III. Obturador tripolar per a conductes subconductats 

Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els 
subconductes de 40 mm es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors 
generalment estan fabricats en polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin 
tenir han de ser resistents a la corrosió. 

 

Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm 

L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i 
preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm.  

 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanquitat. 
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Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

 

7.1.17 Fil guia 

Definició i característiques  

El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una 
càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 

 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de 
fil guia entre taps de tancament. 

 

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.18 Cinta o banda de senyalització 

Definició i Característiques  
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Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís.  

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 
mm de gruix com a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de 
bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". 
Capaç de suportar una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa. 

La banda serà de color groc amb lletres negres.  

Característiques Tècniques Norma 

Color de la banda  Groc 

UNE - 48103 

 

Ral  6010 

Resistència a la tracció en secció 
longitudinal 

10 Mpa 

Resistència mecànica mínima a la 
tracció en la secció transversal 

8 Mpa 

Amplada 15 +/- 0,5 cm 

Espessor 0,1 +/- 0,01mm 

 

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.19 Separadors 

Definició i Característiques. 

Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 104/162 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

Els separadors seran de material plàstic (polipropilé, poliuretà antixoc, etc.) o altre 
adequat i proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes 
paral·lels que formen el prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 

 

Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

Normativa de Compliment Obligatori 

UNE 133100 

7.1.20 Malla geotextil 

El format d’aquest producte alternatiu al conducte rígid de 40mm és: 

 

Figura 1: Malla geotèxtil 

Es pot instal·lar manualment. 

Les configuracions existents són: 

• 1x3: És una malla amb tres espais per a 3 cables amb infraestructura independent. N’hi ha 
de diversos tamanys (2”, 3” i 4”). 

 

S’instal·larà la malla geotèxtil en els casos en que així ho indiqui el projecte o a petició 
expressa dela propietat o de la Direcció d’Obra. És recomanable fer-la servir en els casos 
en que es tingui poc espai disponible per estesa (per exemple un conducte cedit per altra 
companya de serveis) i es prevegi que sigui un tram on hi pugui haver necessitat de 
creixement o reconfiguració de l’estesa, ja que facilita que dintre d’un conducte s’hi vagin 
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realitzant esteses consecutives ja que els cables queden sempre pentinats dintre el 
conducte i la mateixa cel·la de la malla que es fa servir per l’estesa fa de guia. 

 

7.1.21 Bases i subbases de tot U 

 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Aportació de material 

• Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

• Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

Condicions generals 

La capa haurà de tenir el pendent especificat, de quedar la superfície plana i a nivell amb les 
rasants previstes segons les indicacions de la D.O. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 
Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell de la superfície:  

Segons la següent taula: 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1, o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 
Artificial T0, T1, o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

• Pla: ± 10 mm/3 m. 
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Condicions del procés d’execució 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-
108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatològiques, no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix compreses entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactant. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'hauran de compactar 
amb els medis adequats per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.O. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor, afegint o retirant el material necessari, tornant a compactar i allisar. 

 

Tot-u artificial 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 

Tot-u natural 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 107/162 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

 

7.1.22 Pericons 

Definició i Característiques 

Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre finestres de 
connexió i desguàs inferior. 

 

Característiques Generals  

Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, 
encreuaments) com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En àmbit 
metropolità, s’instal·laran pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació màxima entre ells 
de l’ordre de 100m per esteses manuals i fins a 1500m per esteses blowing/floating, essent 
necessària la formalització de capa de neteja i solera de 10 cm de gruix amb formigó de resistència 
característica 175 Kg / cm2. 

La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per a 
esgotament en cas de filtracions. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe 
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 

Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 35N/mm2, de 
consistència seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La consistència es mesurarà per 
assentament del con d’Abrams, conforme a la Norma UNE 83313. 

Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la Norma UNE 36068, o 
malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 

En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels pericons en 
els següents punts: 

• Hipòtesis I: Calçades 

Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel a l’eix de la calçada i 
format per sis càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 
0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 paral·lel a l’eix del vehicle. La separació entre càrregues en 
sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions 
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reduïdes únicament es veuran afectats per una de les càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta 
càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

• Hipòtesis II: Voreres 

Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 
m2 en la posició més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del 
terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

• Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 

Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un coeficient d’impacte 
d’1,4. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny. 

 

Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció de les seves 
dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre xarxa, hi trobem: 

• Classe A 

Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 520x520x600 mm (llargada, amplada i 
fondària) i interiors de 400x400x540 mm 

• Classe B 

Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 950x850x1000 mm i interiors 
800x700x900 mm. 

• Classe C 

Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1350x950x1000 mm i interiors 
1200x700x900 mm. 

 

A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. 

S’establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a producte 
industrial subministrat a obra: 

• Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que la 
garanteixi a una pressió mínima de 50kPa, tant si s’ocupen per conductes com si no. 

• Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i maneig per 
al transport i instal·lació. 
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• Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de 
politja pel tir. Els pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per l’estesa 
de cables situats en les parets transversals, centrats i sota de les finestres d’ entrada de 
conductes. 

• Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior al 
0,35% de carboni  i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 

• Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com punts d’amarrador de les 
politges en els pericons en l’estesa de cables subterranis, són encastats en els murs. S’han 
de col·locar, les regletes i ganxos de suspensió de cables, que són necessaris per suportar 
els cables. 

• Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 

• El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 

• El curat serà conforme a l’establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el formigó 
arribi com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies 
tingui la resistència a compressió requerida. 

• Toleràncies: 

o Mesures interiors: 
- Fins 1,5m: ±6mm. 
- Més d’1,5m: ±10mm. 

o Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 
o Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 
o Pendents de les parets (per desmotllat): No superior a 1º. 

• Proves: 

o El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els 
materials i components. 

Al final del document s’adjunten els plànols de detall constructiu dels diferents tipus de pericons. 

 

7.1.23 Tapes i marcs 

Definició i Característiques 

Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o rodones i amb tancament 
incorporat. Disposarà de superfície antilliscament i càrrega de ruptura de 40T. 

Característiques Constructives 

La Tapa i Marc seran de fundició dúctil, del tipus grafit esferoidal tipus 500-7 segons norma ISO 
1083 amb les següents característiques constructives: 
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a. Resistència mínima a tracció:  50 daN/mm2 
b. Límit d’elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 
c. Allargament mínim: 7% 
d. Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 

 

Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta especificació, 
seran les indicades en las Normes UNE 36.118, UNE 41300, UNE 41301 i ISO 1083. 

 

I.a Revestiment Superficial  

Les peces de fundició portaran una protecció a base de pintura hidroduluible o epoxy amb una 
resistència en càmera de boira salina de un mínim de 250 hores. 

 

I.b Acabat del Materials  

Les peces tindran que  estar ben acabades cap defecte superficial que pugui perjudicar la seva 
mecanització i funcionament. 

  

I.c Classificació de tapes i marcs  

Per la nostre infraestructura totes les tapes han de ser classe D-400. Es defineixen els següent 
tipus de marc i tapes: 

• STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: Tapa de doble fulla triangular, de dimensions 
les de la taula inferior. 

• STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracta d’una tapa rodona amb marc 
aparent, de dimensions les de la taula inferior. 

•  STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: Tapa 

•  de quatre fulles triangular, de dimensions les de la taula inferior. 

 

DESCRIPCIÓ MESURES (mm) 
 INTERNES PAS ALÇADA TOLERANCIA 

STANDARD VORERA 
PERICÓ TIPUS B [1] 

760x760 760x650 100 +/- 20 

800X700 800X700 100 +/- 20 
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[1] Les dimensions del marc i tapa pel model “standard vorera pericó tipus B” s’ajustaran a cadascun dels tipus de 

pericons definits a l’apartat 1.1.25 

Taula 2: Taula resum mesures tapes i marcs 

 

I.d Càrregues Màximes 

Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les hipòtesis de 
sobrecàrregues en pericons: 

Hipòtesis de pericons Hipòtesis de tapa 

I D 400 

II B 125 ó C 250 ó D 400 

III B 125 ó C 250 ó D 400 

 

I.e Assentaments  

La plenitud de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al 
pas de vehicles pels pericons que s’hagin instal·lat en calçada. Per això, la plenitud de cadascuna 
de les dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les 
superfícies haurà d’estar compresa entre dos plans paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per 
als pericons que es situïn en voreres o terra, no existirà balanceig al pas de persones. 

I.f Toleràncies 

La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de l’1% 
a la cota de pas, amb un màxim de 6mm. 

 

I.g Tancaments 

Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau específica, i 
duran les corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El nom del fabricant  
s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 

STANDARD CALÇADA 
PERICÓ TIPUS B 

CIRCULAR 
AMB MARC 
APARENT 

≥600 100 +/- 20 

STANDARD 
VORERA/CALÇADA 
TIPUS C 

1200X760 1200X650 100 +/- 20 
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I.h Logotip 

Les marques d’identificació en la part superior seràn: 

• STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: TC per la fulla que portarà el sistema de 
tancament i l’altre la marca que ela propietat indiqui abans de la seva fabricació. 

• STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracte d’una tapa rodona i, per tant, 
portarà la marca que ela propietat indiqui abans de la seva fabricació. 

• STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: TC per totes les fulles menys una 
de les tapes que no porta el sistema de tancament i que portarà la marca que ela 
propietat indiqui abans de la seva fabricació. 

 

Normativa Aplicable 

Serà d’estricte compliment les següents normes: 

UNE EN 124: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 

UNE EN 1563: Fundició. Fundició de grafit esferoidal. 

UNE 41300-87: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per 
vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 

UNE 36118-73: Fundició amb grafit esferoidal. Tipus i condicions de recepció i subministrament de 
peces amb motlle.. 

ISO 1083: Aleació de grafit esferoidal. 

Assajos 

a Assajos de qualificació 

Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els 
assajos de qualificació recollits en la següent norma.  

El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN ISO 
9001:2000 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un 
certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 

El informe dels assajos realitzats hauran d’anar adjunt dels plànols de detall del material, informe 
fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de probes. 
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Les proves ha realitzar seran: 

a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 
constructives. 

b) Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb 
una força de control de 400 kN. 

c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis. 
S’aplicarà el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563. 

 

b Assajos de recepció 

Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la direcció d’obra 
l’elaboració d’una acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 

a) Verificació visual del 100% del subministra. 
b) Comprovació de pes. 
c) Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 

Serà responsabilitat dela propietat demanar altres proves que garanteixin el estàndards de 
qualitat exigit en la present norma. 

 

7.1.24 Retolació de pericons 

Els pericons s’hauran de retolar amb el seu corresponent codi amb l’objectiu d’ésser fàcilment 
identificables. 

Aquesta identificació es farà amb pintura negra i utilitzant una plantilla alfanumèrica amb les 
lletres en majúscula tipus Arial o similar, i tamany 150 punts.  

Per efectuar el retolat de la codificació del pericó s’hauran de netejar prèviament la superfície, que 
no haurà d’estar molla. També, hi ha la possibilitat de pintar abans el fons de blanc per marcar 
més la retolació. 

La ubicació correcte, serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant 
horitzontalment com verticalment i evitant que es tracti d’una zona de pas de cable o ubicació de 
elements de derivació i/o connexió. Prèviament la D.O. validarà la ubicació i correcte validació de 
la retolació. 
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7.1.25 Postes i suports 

Els pals per a esteses de cables aeris poden ser de formigó armat prefabricats en taller, de fusta o 
metàl·lics.  

Pals de formigó 

El dimensionat, fabricació i subministrament dels pals es farà complint les indicacions de la Norma 
UNE 21-080-84 i les recomanacions UNESA 6703 C sobre pals de formigó armat vibrat. 

La resistència característica del formigó emprat no serà inferior a 350 kp/cm2, en proveta 
cilíndrica a 28 dies. 

L'acer de les armadures serà corrugat, de qualitat  AEH 500 S o superior, segons UNE 36068. 

Els pals es designaran per quatre grups de sigles o números, disposats en l'orde indicat, el 
significat dels quals és el següent: 

• Les sigles HV, indicant formigó armat vibrat. 

• Xifres que expressen, en daN el valor de l'esforç nominal. 

• N o R, segons correspongui a un pal normal o reforçat. 

• Xifres que expressen, en metres, la longitud del pal. 

 

Tots els pals portaran una placa de característiques en què estaran gravats les dades següents: 

• Nom del fabricant. 

• Data de fabricació. 

• Número de sèrie i taller. 

• Designació, d'acord amb les sigles descrites anteriorment. 

 

L'esforç nominal amb el qual el fabricant designa el pal, és l'esforç lliure disponible segons la 
direcció principal, aplicat a una distància de 0,25 m per sota de la corol·la. 

Pal Normal (N) és el projectat per a suportar l'esforç nominal, mentre que el pal Reforçat  (R) és el 
pal projectat per a suportar indistintament l'esforç nominal F a 0,25 metres per sota de la corol·la, 
o un esforç útil kF a una distància H5 per damunt de la corol·la, que representa la posició de la 
resultant dels esforços aplicats. Per a H5 = 0,75 m serà k = 0,9 . Per a altres valors de H5 serà k = 
5,4/(H5+5,25). 

Dins de les tipologies estàndard de la xarxa, s'utilitzaran principalment pals de 8 i 9 metres 
d'alçada útil, que correspondrà habitualment a una longitud total de pal d'11 m.  



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 115/162 

La profunditat d'encast C dels pals ve donada per la fórmula: 

   C = 0,5 + L/10   en metres 

On L és la longitud total del pal, expressada també en metres. 

L'alçada útil és la distància lliure entre el punt de penjat dels cables en el pal i el terreny. Atès que 
els cables se suspendran per norma general a 0,25 metres per sota de la corol·la, la longitud total 
del pal serà: 

   L = 0,25 + Alçada útil + C  en metres 

 

Els pals disposaran de dos borns idèntics per a la posada a terra, en la mateixa cara. El born 
superior estarà situat a 2,10 ± 0,02 m de la corol·la. El born inferior estarà situat a una distància tal 
de la base de manera que quedi a 40 cm per damunt del nivell teòric del terreny en el suport. 

El coeficient de seguretat a ruptura dels pals (relació entre el moment de ruptura i el moment de 
l'esforç útil més el vent) serà igual o superior a 2,5. 

Les toleràncies admissibles en les dimensions dels pals seran: 

• En la longitud, ± 0,5 % 

• En dimensions transversals, ± 5 % amb un màxim de 15 mm 

• Respecte a la rectitud del pal, s'admetrà una desviació inferior al 5/1000 de la seva alçada, 
mesurant-se aquesta desviació per la distància màxima entre la superfície del pal i un fil 
tibat des del cap a la base del mateix. 

Pals de fusta 

Els pals, normalment de fusta de pi silvestre assecat i tractat químicament amb creosata, són 
utilitzats per a suportar l'estesa aeri provisional de la xarxa de fibra . 

Els pals han de reunir les característiques mínimes següents: 

• Càrrega de ruptura a flexió de 160 kg. 

• Alçada de 8 m amb una profunditat d'encast d'1,5 m en terra i menor a mesura que hi vagi 
apareixent roca. 

• Distància de 40 m com a norma general en cada gual. Aquesta distància es podrà adequar 
en funció de les condicions del terreny. 

L'alçada dels pals vindrà determinada en funció dels accidents del terreny, de la profunditat 
d'encast i de l'alçada del cable al sòl (gàlib).  
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El gàlib té uns valors mínims que cal complir: 

• 6 metres en encreuaments de carretera. 

• 5 metres en qualsevol altre punt. 

 

La separació dels pals a la carretera serà la marcada per a cada una pel seu propietari o gestor, 
sent com a norma general de: 

• 25 metres en carreteres nacionals. 

• 18 metres en la resta de carreteres. 

Pals metàl·lic 

 

El metall més empleat en la fabricació d’aquest pal és l'acer en forma de tub o bé de perfils 
laminats en L, U, T, I, etc.; en alguns casos s'empra ferro colats o aliatges lleugers d'alumini - acer. 
Per a unir els diversos perfils s'empren reblades, caragols, perns i, en alguns casos, la soldadura. 

Els pals metàl·lics es classifiquen en: 

• Pals perfils laminats. 

• Pals tubulars. 

• Pals de gelosia. 

Metàl·lic de perfils laminats 

Empleat quasi exclusivament en baixa tensió, està format per perfils d’u, I, etc., i amb la unió o 
adeptament de diversos d'estos perfils. 

Metàl·lic Tubular 

Està format per tubs d'acer de diferents diàmetres, fabricats d'una sola peça, amb una o diverses 
reduccions de diàmetre o fabricats de diverses peces, amb juntes tubulars o cilíndriques, per mitjà 
de caragols. 

El pal tubular és lleuger i resistent i d'aspecte exterior molt bo. S'empra per a instal·lacions en el 
interior de poblacions. 

Metàl·lic de zelosia 

Aquest tipus de pal s'empra sobretot per a línies de distribució de mitja tensió i per al transport 
d'altes i molt altes tensions. Està construït per perfils laminats o rodons, muntats en gelosia i units 
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als muntants per reblades, caragols o soldadura. Es construïren generalment en dos o quatre 
muntants. 

Els pals de gelosia de dos muntants s'empren per a xarxes de mitja tensió; estan constituïts per 
dos perfils en U, i la gelosia està formada per platines de secció rectangular o per perfils laminats 
en L. 

Els pals de gelosia de quatre muntants són de forma troncopiramidal, de quatre cares iguals; en 
alguns casos, poden ser també de forma rectangular. Les gelosies laterals s'organitzen 
preferentment en forma d'entramat triangular senzill, amb una inclinació d'uns 30 graus. 

 

7.1.26 Tub metàl·lic 

Els tubs d'accés vertical a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer galvanitzat en calent PG-36, 
de diàmetre interior de 44 mm i exterior de 47 mm o PG-48, de diàmetre interior de  60 mm i 
exterior de 63 mm. 

La longitud estàndard del tub serà de 2,50 m. amb una tolerància de ± 0,05 m. Per a pals de 
longitud superior s’haurà de ser validat per ela propietat. En la part inferior portaran un tram 
roscat amb rosca normalitzada de PG-36 o PG-48. 

Les següents especificacions corresponen a les característiques del recobriment galvanitzat de tub 
(UNE 37-505-89). 

Aspecte superficial 

El recobriment ha de ser llis i no presentar discontinuïtats apreciables a simple vista, sense 
inclusions de flux i cendres . 

La verificació de l'aspecte superficial es realitzarà per mitjà d'inspecció visual (observació  de les 
superfícies externes i internes dels tubs complets). 

Adherència 

L'adherència del recobriment ha de ser l'apropiada perquè no es produeixen despreniments ni 
exfoliacions durant el transport, manipulació i muntatge dels tubs. 

La comprovació de l'adherència per a tubs menors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig 
de doblegat a 90é amb un radi interior igual a vuit vegades el diàmetre exterior del tub. 

La comprovació de l'adherència per a tubs majors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig 
d’esclafament fins una distància entre plaques del 80% del diàmetre exterior del tub. 
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Massa del recobriment 

La massa mitjana del recobriment dels tubs ha de ser, com a mínim, de 400 g/m2, referida a la 
suma de les superfícies interna i externa dels mateixos.  

 

 

 

La determinació de la massa mitjana podrà realitzar-se  pel mètode gravimètric o pel mètode 
magnètic, que es descriuen en la norma UNE 37-501-88+: 

Procediments Espessor 
normal 
(µ�m) 

Aleació amb 
l’ acer base 

Composició del 
recobriment 

Procés d’obtenció Tractaments 
posteriors 

Galvanització en 
calent UNE 37-501, 
en discontinu  

Tubs: 37-505 

    

 

50-100 

 

 

Sí 

 

Varies capes 
d’aleacions Zn-Fe y 
una capa externa de 
Zinc 

 

Immersió en un bany de 
Zinc fos 

 

Pintat aleació 
(Galvannealed) 

 

Com a material complementari tenim: 

• BRIDES METÀL·LIQUES PER A SUJECCIÓ MURAL DE TUBS: 

Les grapes dels tubs d'accés a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer inoxidable. 

• CON DE REDUCCIÓ/PROTECCIÓ INFERIOR PER A ENTRADA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part inferior del tub d'acer galvanitzat d’entrada a façana o a 
pal, connectat el tub soterrat de polietilé. El con de reducció porta en la seva part superior 
un randa roscada normalitzada per cada tub i en la seva part inferior un randa lleugerament 
cònica per a entrar a pressió dins del tub de polietilé de 125 mm. Aquest con de reducció és 
fabricat en fosa dúctil. 

• CON DE PROTECCIÓ SUPERIOR PER A SORTIDA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part superior del tub d'acer galvanitzat de sortida a façana o 
a pal. Permet la sortida d'un, dos o tres cables (segons grandària), tallant en instal·lar el 
caputxó a la longitud exacta del diàmetre que defineix el feix de cables. Aquest con és 
fabricat en neoprè. 
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7.1.27 Canal metàl·lica 

Les canals han de ser tancades encara que, excepcionalment i prèvia validació dela propietat, 

poden ser perforades. Estan formades per una base en forma d’U amb perforacions per el seu 

ancoratge i d’una tapa fàcilment instal·lable a pressió. 

Les canals metàl·liques es poden fer servir tant en trams horitzontals com verticals. Inicialment són 

adients per a l’exterior però, segons necessitats de l’instal·lació també es poden fer servir per 

interiors. La seva utilitat és la de cobrir el recorregut dels cables per raons estètiques, de protecció 

enfront d’elements externs,... 

Depenent del nombre de cables i les prestacions de la canal es definirà el color, les dimensions i si 

es compartida o no. Encara que es poden fer servir de dimensions superiors en funció de les 

necessitats, les canals a utilitzar més usuals seran de dimensions aproximades a les següents: 

A B 

100 mm 60 mm 

200 mm 60 mm 

200 mm 100 mm 

300 mm 100 mm 

250 mm 130 mm 

350 mm 250 mm 

 

Figura 2: Croquis canal metàl·lica amb dimensions A i B. 

 

A continuació presentem una taula resum de tots els materials complementaris necessaris per a 

una correcta instal·lació, encara que poden haver d’altres: 

• Base estàndard i tapa. 

• Angle recte. 

• Cantó exterior. 

• Cantó interior. 

Tapa 

Base B 

A 
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• Tapa final. 

• Entroncament i creus amb derivacions 

• T per a canal. 

 

7.1.28 Altres materials obra civil 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la 
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva 
acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra. 

 

7.2 Execució i validació 

7.2.1 Canalitzacio soterrada convencional i minirasa 

S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament dels cables 
de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” de vials públics, formats en el seu conjunt 
per canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat,  i els pericons, que es descriuran a 
l’apartat corresponent amb detall. 

L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per conformar 
qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb diferents perfils tipus, 
segons la infraestructura subterrània que es tingui. 

Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el 
diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no 
pavimentades). 

L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de casos en que 
la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà fins a 0,20 metres. 

Al final del document d’especificacions s’adjunten els plànols de detalls constructius de diferents 
seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de servir de model 
d’execució dels prismes i canalitzacions. 

 

Generalitats de l’execució 



 

 

 

 

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001 121/162 

Maquinària 

 

La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà l’habitual per a 
l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública (grups de compressió, 
dumpers, rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure tota la ferramenta adient en 
quantitat, qualitat i estat de conservació. Pel cas de les minirases, poden fer-se servir màquines 
rasadores adients al terreny que permetran executar la minirasa a la fondària desitjada. 

A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas d’execució de 
“topos” es proveirà l’equip de perforació horitzontal guiat per radar corresponent. Pel cas de les 
minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja o disc. 

La rasa convencional tindrà una amplària de 40 cm i una profunditat (cota sobre el dau de formigó 
que formen els tubs fins a paviment acabat) de 80 cm per rases a calçada i 60 cm per rases a 
vorera i rases a terres. Pel cas de les minirases, l’amplada estàndard serà fins a 20 cm i la fondària 
48 cm. 

És indispensable disposar de tota la  informació precisa de serveis existents soterrats i la ubicació 
exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 

Replanteig d’obra 

S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització i la 
situació dels pericons. 

S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la informació 
subministrada pels agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar aquestes dades 
mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons D.O. 

Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi garantida 
l’accessibilitat als conductes. 

Distàncies a serveis afectats. 

S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 

o Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
o Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

o Paral·lelismes: 
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Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm 
entre la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o 
conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. 

Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc.. es tindrà una 
separació de 30 cm. 

o Encreuaments: 

o Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 
 

Excavació. 

a) Excavació de rases i pous 

L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus de 
canalització, les instruccions de la D.O. i del Serveis Tècnics de l’Ajuntament i/o organismes oficials 
que impliqui. 

S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es pugui, omplir 
la secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en funció de la ubicació de la 
canalització i el nombre , diàmetre, i disposició dels tubs del prisma o cables a ubicar en el interior. 

El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions expressades per 
l’Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 

El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se a 
abocadors autoritzats. 

De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir el 
material de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La D.O. serà l’encarregada 
d’aquesta selecció. La resta de terres necessàries seran d’aportació i validades per la D.O. 

El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i 
a la seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho consideri oportú. 

Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars 
necessaris per esgotar-la. 

Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 
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Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al voltant de 
rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 

 

b) Excavació en desmunt 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què s'implanti el canal 
excavat. Inclou l’acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els 
articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre Circular 326/00. 

Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions indicades per 
la D. O. 

Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la resistència del 
terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel drenatge defectuós de les 
obres. 

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel la 
D.O. 

 

c) Refinat de superfícies excavades 

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les 
superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per 
l’Ordre Circular 326/00. 

  

d) Estrebades 

Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o pous 
excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot 
venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o 
per la necessitat de protegir als treballadors al fons de l'excavació quan aquesta és fonda. 

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús 
hauran de ser aprovats pel D.O. 

El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el 
Contractista presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats al 
corresponent "Projecte de Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i aprovació. 
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Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s’hauran d’estrebar les rases per a 
profunditats superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que avali que és 
necessari. Per a profunditats menors, s’actuarà d’acord al que la bona pràctica i les corresponents 
precaucions aconsellin pel terreny en qüestió. 

 

e) Transport a l’abocador 

Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que no seran 
utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament 
haurà d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa existent de gestió de residus. 

 

7.2.2 Instal·lació de conductes en rasa 

No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la superfície 
del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  parets de la rasa de 
cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 

Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin el moviment 
cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del formigó. 

Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre conductes 
de diferent diàmetre. 

No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de qualsevol tipus 
de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part de la D.O. 

 

7.2.3  Formigonat 

Definició i execució 

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid 
gros i, eventualment, productes d'addició. 

L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i 
l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes. 
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Dosificació del formigó 

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, seran les 
especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 

Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més convenients, es faran 
els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. Les proporcions exactes de tots 
els materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en  base a aquests assajos i segons 
indiqui la D.O. 

La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses les establertes 
en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions . 

 

Fabricació del formigó 

El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i ciment en sec, 
afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus especials de formigonera 
que permetin reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no serà inferior 
d'un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg.) com fraccions de quatre cents 
litres (400 l) tingui la capacitat de la formigonera d’excés sobre els set cents cinquanta litres (750 
l). 

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de 
començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se 
perfectament les formigoneres. 

 

Transport del formigó 

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui 
possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions 
especials, el transport i la col·locació han d’efectuar-se de tal forma que no es produeixin 
disgregacions en el material. 

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres 
(1,50 m). 

El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des del seu 
pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 
d'adormiment, disgregació o dessecació. 
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Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons 
de diferents proporcions de ciment. 

 

Posta en obra del formigó 

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura 
monolítica. 

Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de treball 
aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 

En cas d’existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes 
comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant 
el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos. 

S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la massa del 
formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense 
autorització de la D.O. 

És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del 
mateix. 

La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que 
l’utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i 
racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la 
superfície. 

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per aconseguir que la 
compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el interior de la massa 

Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó H-150. 

Les operacions de formigonat a realitzar seran: 

o Formació d’una solera de formigó de 5 a 7cm d’espessor. 
o Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar a la cota 

adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima dels tubs. 
o Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per a efectuar 

el tancament del paviment. 
o En cas que l’Organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària de la solera 

de formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir la estabilitat de la 
secció de la rasa . 

o La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap trencament ni 
deformació. Es prendran les següents precaucions: 
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o S’evitarà l’abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb l’objecte 
de no produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que orientin la caiguda 
del formigó. 

o S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el recobriment de 
forats entre el fons de la rasa  i els tubs, i entre tubs i paret. Es tindrà en compte les 
possibles baixades de temperatura, prenent les precaucions necessàries. 

o Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de l’obra. 
 

Cura del formigó 

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les 
causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al formigó. 

Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les 
superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  amb terra o sorra, 
o amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat per la D.O.  

El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE pel control 
anomenat de "nivell normal". 

El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, que tenen les 
condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, que puguin ésser necessàries 
per a omplir part de la rasa. 

La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació prevists hauran de permetre 
aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s’admetrà l’ús de fragments de pedra, 
terra orgànica, etc. 

S’omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 

o Abocament de la terra d’un grossor inferior a 25 cm. 
o Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació exigit per 

l’organisme responsable de l’estructura afectada per la excavació, establint-se un mínim 
del 95% del próctor normal (P.N.). 

o Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de terra a una 
distancia mínima de 10cm del prima de formigó dels tubs. 

o Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, com a mínim, 
a la situació inicial de l’obra. 
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7.2.4 Rebliment de rases 

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o 
pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases.  

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat l'ordre expressa contrària 
del Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres procedents de la 
pròpia rasa excavada. 

Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 24h des de 
l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu fraguat i evitar possibles 
danys al compactar les terres, 

En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no indiqui altre, 
el mètode de treball serà el següent: 

- Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran de manera 
que es formi una capa de 25 cm. 

- Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que 
exigeixi el titular de la via, establint-se un mínim del 98% del Proctor Normal. 
Aquesta compactació es realitzarà per mitjà de piconadores neumàtiques o 
elements vibratoris adequats. El compactat de la primera capa s’haurà de realitzar 
curosament per tal de no afectar a la canalització construïda. 

 

Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les limitacions 
expressades a l'apartat 6è del mateix article. 

7.2.5 Reposició de la base del paviment 

A aquesta tasca correspon el subministrament i col·locació dels materials que composen la base 
pel paviment superficial a reposar deixant-los perfectament compactats, enrasats, alineats, 
acabats i nets, i deixant el conjunt de l’obra net de qualsevol material de l’obra.  

La reposició de base i paviments es farà d’acord a les disposicions del titular del vial. Aquesta tasca 
compren l’execució de la base del paviment. Per a canalitzacions convencionals, com a norma 
general, la reposició de la base es farà amb formigó del tipus HM-20/20/B/Ia, subministrat i posat 
en obra segons les disposicions del punt 1.2.1.4 d’aquest document. El gruix de la reposició 
mínima de la base per a paviment de calçades serà de 20 cm i per a paviments de vorera de 10 cm. 

En el cas de reposicions de calçada es realitzarà un sobreample de la reposició de la base de 20 cm 
a banda i banda de la rasa i pel cas de reposicions a vorera, el sobreample de la base serà de 10 cm 
a banda i banda de la rasa.  
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Pel cas de minirases, no es realitzarà sobreample de la base del paviment. 

En tot cas, al final del document d’especificacions s’adjunten els plànols de detalls constructius de 
diferents seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de servir de 
model d’execució dels prismes i canalitzacions. 

 

7.2.6 Reposició de paviments 

Com a criteri general per a la reposició, es reposarà de manera que la zona afectada quedi igual 
després d’executar-se l’obra a com estava abans de començar-la.  

Es recomana la participació dels tècnics responsables de la infraestructura, per a validar tant els 
materials a emprar com la seva col·locació a l’obra. 

Si les obres afecten a la senyalització horitzontal, vertical, mobiliari urbà, etc., s’hauran de reposar 
per altres d’idèntiques característiques, també si es possible per part d’empreses especialitzades. 

 

Paviments asfàltics 

En el cas de paviments asfàltics en fred o en calent i abans del retall i esquinçament uniforme 
(evitant diferències notables d’espessor ), es procedirà: 

o Neteja del suport exhaustiva. 
o Regada d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECL-1, a raó de 1,5 kg/m2 dalt de la base 

i laterals de la caixa del paviment a reposar. 
o Estendre, manualment o de forma mecànica, la capa superior de manera uniforme i en 

una sola capa procedint al seu compactat fins el 98% d’acord amb l’assaig Marshall. 
o Una vegada compactat el material, el nivell d’acabat presentarà un aspecte, com a mínim, 

igual al del paviment original. El gruix de la capa de paviment asfàltic reposat haurà de ser, 
com a mínim, de 10 cm. 

o Rec insistent de les juntes del paviment nou amb l’existent mitjançant emulsió catiònica 
del tipus ECL-1 agregant sorra seca o “filler” espolsada fins al total segellament. 

o En cas d’haver-se de donar un acabat amb color, el tintat haurà de ser validat per la D.O. 
o Es recomanable que aquest tipus de reposicions asfàltiques siguin realitzades per 

empreses especialitzades. 

 

Es donarà un sobreample de reposició d’asfalt de 40 cm a banda i banda de la rasa. Pel cas de 
minirases, el sobreample de reposició d’asfalt serà de 10 cm a cada banda. 
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Paviments modulars de llamborda o similar. 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat les del paviment existent, no es 
permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

o Estesa i anivellat, sobre la base de terra adientment compactada, de la sorra del seient del 
paviment en el cas de paviments de sorra. 

o Col·locació del paviment garantint la modulació i dibuixos existents prèviament. 
o Compactat mitjançant martinets del conjunt superficial fins l’enrasament amb el paviment 

adjacent. 
o Estesa superficial de morter de formigó líquid pel segellament de juntes. 
o Estesa superficial de sorra, en el cas de paviments sobre sorra. 
o En el cas de paviments blindats, repàs en fresc del anivellat  i compactat. Al començar 

l’enduriment, llevar el morter de formigó sobrant. 
o Es protegirà la zona que s’ha refet com a mínim 72 hores per al pas de vehicles si es 

tractarà de paviments blindats. En el cas de paviments sobre sorra es podria circular 
d’immediat. 

 

a) Paviments de panots, lloses, etc. 

 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent, no es 
permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

 

o La demolició s’haurà fent desmuntant peces senceres, les suficients per executar el 
prisma, de manera que la reposició es faci amb peces senceres. 

o Excepte ordres al contrari, es realitzarà la reposició respectant les capes de paviment i els 
gruixos existents. La reposició es realitzarà seguint les disposicions vigents dels organismes 
municipals o del titular de la via. 

o En general, la reposició de paviments de panots està constituida per una base de formigó 
que ha de servir per a col·locar la capa d’acabat superficial (panots, lloses,...). De no existir 
cap ordenança municipal o del titular de la via al respecte, per a reposicions de la base de 
paviment de vorera, es farà servir formigó HM/20/P/20/I de planta, amb un gruix de 10 
cm. Es compactarà la base de formigó mitjançant vibrat. 

o Sobre la base de formigó s’estendrà una capa del morter especificat, amb un gruix menor 
de 5 cm i per a regularitzar els desnivells de la base de formigó. 

o Els panots es mullaran i seguidament es col·locaran a mà sobre el seient de morter, 
mantenint el dibuix del paviment existent i respectant les juntes i les rasants existents, en 
cas de ser necessari es rebaixarà la capa de morter per a mantenir els nous panots 
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col·locats al nivell dels existents. S’ha de tenir especial cura en respectar els nivells pel 
desguàs de l’aigua per que a posteriori no surtin bassals. 

o Un cop col·locats i enrasats els panots es procedirà a remullar-los i a omplir-ne les juntes 
amb lletada de ciment, eliminant-ne la que sobra abans de que s’assequi. 

o Es substituiran també aquells panots que, encara que no estiguin dintre de l’àmbit de la 
pròpia obra, s’hagin deteriorat per operacions relacionades amb aquesta. 

b) Reposició de bordons 

 

En el cas de que no es puguin recuperar de la demolició del paviment les peces existents, es 
disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent. No es 
permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

o S’estendrà com a seient una capa de morter de 3 cm de gruix sobre la que es col·locaran 
les peces que s’havien retirat durant la demolició. 

o Les peces que es col·loquin seguiran les rasants existents i mantindran la configuració i el 
dibuix de les peces existents. 

o A continuació es procedirà a reomplir amb el mateix tipus de morter les juntes i espais que 
hagin pogut quedar degut a la configuració amb les altres peces existents, les juntes 
hauran de quedar d’un gruix no superior a 5 mm. 

 

 

c) Reposició en Parterres o Jardins 

S’haurà d’evitar afectar espècies d’arbres. En cas de ser afectats, s’haurien de trasplantar o 
reposar. 

En el cas de la gespa, es tallarà i s’afegiran porcions regulars per a la seva posterior utilització. 

 

7.2.7 Particularitats de la minirasa 

 

Les minirases només aplicarà per entorns de nul·la o poca presència de serveis i canalitzacions. En 
tot cas, és necessari identificar perfectament, per mitjà de totes les tècniques disponibles (cales 
d’exploració, detecció geotècnica,...), la situació exacta dels serveis i canalitzacions afectades en 
l’execució de la minirasa.  
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En resum, pel cas de minirases executades amb maquinària especialitzada, a grans trets, els passos 
a seguir-hi són: 

o Marcatge: En el replanteig, al igual que en les canalitzacions convencionals, s’identifica 
clarament el punt d’existència de canalitzacions i serveis afectats. 

o Obertura de la minirasa: Es fa servir una maquinaria especial (rasadora de disc o corretja) 
que ens permet executar una  minirasa de les mesures especificades, i que pot permetre 
aspirar els materials derivats de l’execució, deixant el fons de la rasa totalment net i 
homogeni i evacuant els material sobrants. 

o Lliurament de canalitzacions i serveis afectats: Cinc metres abans d’arribar a un punt de 
presència de canalització o servei afectat, s’atura l’execució de la minirasa, que es reprèn 
cinc metres més enllà del punt de presència, deixant un tram de més de 10 metres sense 
excavar. Aquest trams s’hauran d’executar manualment, seguint la mateixa metodologia 
que el cas de canalitzacions i serveis afectats per una rasa convencional. 

o Col·locació dels tubs i tapat de la rasa: S’estenen els tubs als fons de la rasa. El 
procediment de formació del prisma i reposició de paviments i transport de residus es 
anàloga al de la rasa convencional, mentre que el reblert de la rasa es farà tot sencer amb 
formigó excepte per les canalitzacions en terres on es realitzarà amb terres.  

7.2.8 Canalització a galeries, voltes i tùnels 

Tots el treballs a realitzar a la interior de galeries, voltes i túnels es regiran per la normativa 
d’instal·lació que tingui la Propietat de la mateixa (com gunitzat dels tubs una vegada instal·lats,..). 

 

Abans de la realització de les obres, s’ha de comprovar la viabilitat de la instal·lació segons el 
traçat designat al projecte tècnic corresponent. Si es troba cap tipus de problema que faci inviable 
la realització de la instal·lació especificada s’ha de comunicar immediatament aquesta situació al 
promotor, junt amb la proposta de traçat alternatiu que sigui possible i seguint els criteris marcats 
per la D.O. 

La persona encarregada de fer el replanteig, sempre que sigui possible, revisarà amb la Propietat o 
persona autoritzada la informació continguda al projecte tècnic. Si la Propietat o persona 
autoritzada demana cap instal·lació addicional o modificació al que s’ha exposat al projecte tècnic, 
s’haurà de informar immediatament al Promotor o a la D.O. per a la seva validació. 

En interior de galeries, voltes o túnels, sempre que no sigui incompatible amb la normativa 
d’instal·lació, s’instal·laran tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre, que podran instal·lar-se a perxes 
anellades a la paret o safata. 

Com a procediments generals es te: 
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o Els tubs aniran suportats a perxes anellades a la paret, amb capacitat per a quatre 
abraçadores, mitjançant dos tacs d’expansió de 12mm de diàmetre i dos tirafons d’acer 
galvanitzat o similar de 60 mm de llargària. La distància entre fixacions serà com a mínim 
de 1 m. 

o En el cas en que els tubs s’instal·lin en safates aniran fixes a les mateixes amb brides, amb 
una distància entre brides de 1m. 

Per a l’escomesa a la galeria o túnel es farà replanteig del punt on s’ha de trencar conjuntament 
amb els tècnics de la Propietat, d’acord amb la normativa de distàncies a la clau i solera que 
especifiqui la Propietat. 

 

7.2.8.1.1 Ignifugat 

També es pot donar el cas de que sigui necessari ignifugar la infraestructura i/o el cable. Aquest 
ignifugat es pot aconseguir de varies formes, totes elles a validar abans de la seva execució per els 
organismes oficials, la propietat i ela propietat: 

• Si  es disposa de tubs per on passen els cables, el més adient es cobrir-los mitjançant 
l'aplicació d'un recobriment de gruix >=1 cm. de morter ignífug elaborat amb perlita i 
vermiculitat expandida, aportant un certificat final respecte el procés d'instal·lació i 
certificats d'homologació dels materials emprats. 

• Si es disposa del cable directament grapat, pintar el cable amb pintura ignífuga o fer servir 
el mateix mètode que per el cas de disposar de tubs.  

7.2.9 Armari intemperie 

En el cas dels armaris d’intempèrie és aconsellable que s’instal·lin en carrers prou amples, per tal 
de que no destorbin al vianants. Un lloc adequat també és en els xamfrans dels carrers. En 
qualsevol cas hi ha que preveure que a més dels armaris la instal·lació  precisarà la col·locació de 
pericons per a l’entrada i sortida  de cables.  

7.2.9.1.1 Pedestals 

Per a l'accés dels diferents cables que alimenten els equips instal·lats en els armaris, en el interior 
dels pedestals discorren diferents conductes que permeten el pas dels esmentats cables entre el 
pericó d'accés i l'armari.  

L'execució de l'obra civil inherent als pedestals per armaris en la via pública comprèn totes les 
activitats necessàries per la construcció de qualsevol tipus de pedestal en voreres. 
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Els materials necessaris per la construcció dels pedestals per armaris en la via pública són,  entre 
altres, els següents: 

Graves, ciment Pòrtland o semblant en sacs,  morter de ciment 1 : 4, Formigó H-200, Formigó H-
350, acer per a armar, llosetes hidràuliques de morter comprimit, producte normalitzat per a 
segellat entre perforacions i conductes, joc d'encofrat metàl·lic per a pedestal de, conjunt de perns 
d'ancoratge M-12 roscats, femelles i volanderes per a subjecció de bastidors de suport i armaris, 
Conducte corrugat de doble paret de 125 mm, tap obturador i fil guia. 

Els materials anteriorment relacionats no exclouen la utilització d'altres que ocasionalment i 
prèvia l'acceptació de CTTI es manifestaren necessaris per la completa i correcta execució dels 
pedestals per armaris.  

La maquinària comunament necessària per la construcció de pedestals per armaris en la via 
pública, és l'habitual per a l'execució dels treballs d’aquest sector d'activitats de l'obra pública 
(grups de compressió, retroexcavadores, dúmpers, camions, etc.), per la qual cosa el Contractista 
haurà de preveure l'utillatge i ferramentes adients en quantitat, qualitat i estat de conservació 
necessaris, així com els consumibles a aquest efecte, reparacions i/o reposicions necessàries per a 
resoldre qualsevol situació executiva de l'obra ja sigui prevista o imprevista. 

L'execució pròpiament dita comença una vegada efectuats els treballs previs de documentació de 
projecte, sol·licitud i concessió de permisos, petició i anàlisi dels serveis existents en la zona 
d'obres, replantejament dels pedestals indicats en projecte i inspecció i localització sobre el 
terreny dels serveis existents realment en el subsòl i que puguin impedir la seva correcta i 
convenient ubicació o puguin resultar afectats per les obres. 

A més, serà aconsellable la presa de fotografies abans d'iniciar els treballs. 

El replantejament i localització, incloent la realització de cales prèvies, de l'espai adient per la 
ubicació dels pedestals ha de realitzar-se de tal forma que l'accessibilitat dels conductes des dels 
pericons quedi garantida, respectant els radis de curvatura proporcionats pels diferents fabricants, 
així com el manteniment de les dimensions dels mateixos tipificades en el present document i les 
pertinents distàncies de separació entre serveis.  

Sense modificar les normes dictades pels municipis o organismes competents respecte a la 
ubicació dels armaris en la via pública, aquest es situaran sempre en voreres o jardins, evitant-se 
en tot cas ubicacions compromeses per la integritat futura dels armaris, pas de vehicles, zones de 
maniobra, etc., havent d'informar immediatament a CTTI o a la D.O. de qualsevol situació 
important, a fi de modificar el seu emplaçament o procedir a dotar-ho de la protecció 
suplementària corresponent. 

Les activitats compreses en l'execució dels pedestals per armaris en la via pública són, entre altres, 
les següents ja descrites en els procediment de construcció de prismes: 

• Implantació de mitjans i preparació 

• Demolicions de paviments 
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• Moviments de terres 

• Elaboració dels pedestals 

Per a l'elaboració dels pedestals es considera principalment la seva construcció “in situ” o 
(elaborats en la pròpia obra per mitjà d'encofrats metàl·lics i formigó per armar del tipus H-200), 
havent de complir en qualsevol cas les especificacions del present Plec de Prescripcions Tècniques 
així com el dimensionat i detalls que figuren en el present capítol. Pel desenvolupament 
constructiu que cada cas requereix, la seva construcció o instal·lació en obra comprèn, entre 
altres, les activitats assenyalades a continuació. 

 

III. Pedestals de formigó elaborats “in situ” 

 

Comprovació del replantejament conjunt de les alineacions i rasants de les canalitzacions des del 
pericó fins al pedestal, i evitar corbes. 

Comprovació dels fons de les excavacions, que hauran de trobar-se perfectament ferms i rasejades 
per evitar assentaments posteriors de l'obra a construir sobre ells.  

Elaboració del prisma de canalització entre el pericó adjacent i el fons de l'excavació del pedestal, 
del que sobresurten els conductes d'enllaç amb el pericó respectant els radis de curvatura dels 
conductes, situats de forma adient. 

Encofrat del conjunt per mitjà de motlles metàl·lics, de les dimensions indicades i els components 
necessaris, incloent desencofrants, per a deixar el formigó amb acabat “vist”, degudament 
apuntalat, rasejat i anivellat. 

Instal·lació dels tubs de canalització i drenatge que accedeixen al pedestal, taponant-los 
adientment per evitar entrades de formigó. 

Col·locació amb plantilla de les varetes roscades per la posterior subjecció del bastidor de suport i 
armari. 

Col·locació de formigó H-200 per l'elaboració del pedestal, deixant la superfície superior o de 
suport de l'armari perfectament acabada. Amb el formigó fresc, s'assentarà el bastidor de suport 
de l'armari encaixant-ho en els perns d'ancoratge. El conjunt de la massa de formigó es 
compactarà per mitjà de vibrat de tal forma que en el seu interior i superfícies vistes no quedin 
oclusions d'aire, tenint especial atenció en què els tubs quedin perfectament enrasats, en la seva 
ubicació correcta i nets. 

En aquells casos en què la D.O. o CTTI consideri necessari, subministrament, elaboració i 
col·locació de paquet de drenatge en excavació annexa, connectat al conducte corresponent. 
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L'extrem del conducte de drenatge es protegirà enfront de l'entrada de rosegadores per mitjà d'un 
reixat metàl·lic de 5 mm de pas fixat al tub amb una brida o cinyell de subjecció. 

Instal·lació de fil guia i taponat/obturat dels conductes de canalització de xarxa.    

Una vegada obtingut l'enduriment suficient del formigó, (aprox. 48 hores en temps càlid i 72 hores 
en temps fred) es procedirà al desencofrat del conjunt, evitant produir fregades o ferides en les 
superfícies del formigó. 

Per tal d’evitar fissures produïdes per anormals retraccions del formigó, es realitzarà un adequat 
procés de curat del formigó, evitant insolacions directes, regant-ho periòdicament, etc., fins al seu 
total enduriment. 

Instal·lació, en pericó adjacent, de la pica de presa de terra així com la resta del conjunt destinat 
amb aquest fi. 

Rematades i neteja per un acabat acurat i geomètricament correcte d'acord amb les dimensions 
corresponents del pedestal. 

Una vegada construïts els pedestals es realitzaran les comprovacions següents: 

• Dimensions requerides, aplomat i anivellat de l'element. 

• Quantitat, diàmetre i ubicació de conductes que accedeixen a la base de l'armari, 
perfectament enrasats i en les ubicacions correctes. 

• Perns d'ancoratge correctament situats. 

• Bastidor de suport correctament enrasat i anivellat així com segellat del perímetre amb el 
producte indicat. 

• Fils guia instal·lats i segellant o taps d'obturació degudament instal·lats en cada conducte. 

• Acabat de les superfícies vistes de formigó, qualitat “vista”, sense cops, taques o 
desperfectes. 

• Reposicions de paviments 

• Neteja i retirada de mitjans 

 

Una vegada finalitzats els treballs de construcció i comprovació dels pedestals per armaris en la via 
pública, hauran de ser retirats tots els mitjans i materials aportats deixant la zona afectada per les 
obres en perfecte estat d'ús i neteja. 

IV. Pedestals prefabricats 

Els basaments dels armaris situats en la via pública també poden ser construïts amb elements 
prefabricats, que poden ser de dos tipus: de formigó armat o de pedra granítica. 
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V. Basaments de pedra granítica 

Els basaments granítics es formen amb quatre peces unides entre si, que es disposen sobre una 
base de formigó, quedant encastades en el paviment de la vorera. Les peces de granit han de 
tallar-se mecànicament amb la forma apropiada, flamejant posteriorment les cares que queden 
vistes. El granit serà de color gris i de dimensions adients per a formar el pedestal de l’armari a 
instal·lar posteriorment. 

La longitud de les peces de cada basament, en funció del tipus d'armari, poden ser:  

 Tipus 1 
(mm) 

Tipus 2 
(mm) 

Element 
longitudinal 

575 1350 

Element 
transversal 

385 385 

 

La tolerància en longituds serà de ± 2 mm. 

Totes les peces seran de 50cm d'alçada i 10cm de grossària. La tolerància en grossària i en alçada 
serà en ambdós casos de ± 5 mm. Les peces que conformen el basament s'uneixen entre si en el 
taller o en la pròpia obra. 

L'acoblament s'efectua per mitjà de passadors metàl·lics d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre i 
200 mm de longitud que s'allotgen en quatre punts disposats en les peces, 10 cm per sota del 
nivell d'enrasament amb el paviment de la vorera. Es fa per mitjà de quatre grapes d'acer 
inoxidable de 6 mm de diàmetre col·locades en els allotjaments que es disposen a aquest efecte 
en la part superior de les peces. Les grapes i passadors es col·locaran per mitjà d'adhesius 
especials d’epoxi, omplint perfectament el buit entre l’espai i les peces metàl·liques. 

Una vegada muntades les peces que conformen el basament, les cares laterals del mateix 
quedaran perfectament enrasades, planes i ortogonals entre si cada dos cares consecutives, sense 
punts abruptes al llarg dels bords comuns. La junta entre peces es farà a límit, no havent de 
resultar de grossària superior a 0,8 mm. 

Cada una de les peces incorporarà en la cara superior uns casquet tubulars d'acer inoxidable amb 
rosca interior M12 col·locats per mitjà d'adhesius de resines epoxi, destinats a la fixació de l'armari 
sobre el basament, una vegada quedi format el mateix. La situació del conjunt de casquet una 
vegada format el pedestal tindrà una tolerància màxima de ± 3 mm sent aconsellable l'elaboració 
de plantilles de replantejament per aconseguir la màxima exactitud. 

En el cas dels armaris de dos portes frontals, la longitud de les peces que formen la base fa 
necessari disposar uns elements de solidarització i arriostrament unint entre si els trams llargs del 
basament. Per a això es col·locaran dos, o tres, perfils d'acer inoxidable del tipus AISI 316 L en 
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forma d'angular, units per mitjà de perns d'ancoratge a la pedra. Aquests perfils, de 40x40 mm i 3 
mm de grossària, quedaran enrasats amb la cara superior del basament, servint a l’hora com a 
sistema de suport sobre els quals descansarà una part del pes dels equips continguts en l'armari. 

Les característiques de la pedra dels elements granítics que formen el basament seran com a 
mínim les següents: 

• Pes específic superior al 2500 Kg/m3, segons UNE 7067 

• Absorció d'aigua en volum inferior a 1,4%, segons UNE 127.002 

• Duresa en escala Mohs superior o igual a 6,5 

• Resistència a compressió en proveta cúbica superior a 80 Mpa 

• Resistència a la flexió superior a 8 Mpa 

Les peces que formen un basament seran del mateix color i textura, d'aspecte homogeni i no 
presentaran fissures, vetes o taques de cap tipus. 

L'execució del basament s'inicia amb l'excavació per efectuar l'entrada inferior dels tubs que en 
cada cas es disposen, deixant els mateixos enrasats i formigonats amb la mateixa base de suport 
dels elements del pedestal, sent aconsellable la utilització de plantilles de replantejament. Abans 
de l'abocament del formigó de fonamentació haurà de disposar-se una xarxa de connexió a terra, 
per mitjà de picots d'acer de coure de 2 m. de longitud i cable de coure despullat de 35 mm2 de 
secció, havent de quedar connectats a terra tots aquells elements metàl·lics que es trobin en un 
radi igual o inferior a dos metres de l'armari. Les unions del cable de terra amb els picots o 
entroncaments del mateix es faran per mitjà de soldadures aluminotèrmiques, i la resistència a 
terra de la presa efectuada serà en qualsevol cas inferior a 15 ohms. El cable de terra travessarà la 
base de formigó de l'armari per la interior d'un conducte de PVC de diàmetre 21 mm, deixant-se 
una longitud suficient en punta per a la seva connexió a la guia de posada a terra que incorporarà 
l'armari. Es tindrà especial atenció en que la instal·lació del conjunt de presa de terra no quedi, en 
cap cas, en contacte amb el formigó. 

El basament haurà de quedar amb la seva cara superior perfectament plana i horitzontal, de 
manera que no sigui necessari efectuar anivellació de l'armari. 

En l'extrem del pedestal, els tubs quedaran excel·lents 20 mm, amb taps en qualsevol cas i amb el 
fil guia instal·lat, així com en l'extrem del pericó, de tal forma que quedin estancs en tot moment. 

VI. Basaments de formigó armat 

Les peces que formen el basament poden ser alternativament de formigó armat, prefabricades en 
taller i muntades de la mateixa manera que s'ha descrit pel cas de pedra granítica. 

El mètode constructiu serà el mateix que el descrit per a pedestals executats “in situ”. 

El muntatge i instal·lació de tubs i xarxa de presa de terra del basament de formigó armat és en tot 
idèntic al descrit que en el cas de peçes de granit. 
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7.2.9.1.2 Instal·lació armari de via pública 

El present procés constructiu fa referència al subministrament, transport i col·locació sobre 
pedestal prèviament executat dels armaris incloent connexionat a la presa de terra, així com 
material auxiliar, maquinària, i qualsevol altre element necessari per a la seva correcta execució. 

Els armaris es transportaran fins al lloc de muntatge perfectament embalats, posant especial 
atenció a evitar que durant tal transport puguin patir cops. El subministrament de cada armari a 
obra només es durà a terme una vegada que estigui  completament acabat el basament sobre el 
qual ha de muntar-se, o en cas alternatiu haurà de preveure's en obra un lloc adient per a 
l'arreplega del mateix, on no quedi exposat a patir danys accidentals, vandalisme, etc. 

Els basaments dels armaris situats en la via pública incorporen en la cara superior uns casquets 
tubulars d'acer inoxidable amb rosca interior M12 col·locats per mitjà d'adhesius de resines epoxi, 
destinats a la fixació de l'armari sobre els mateixos. 

La situació del conjunt de casquet una vegada format el pedestal tindrà una tolerància màxima de 
± 3 mm sent aconsellable l'elaboració de plantilles de replantejament per aconseguir la màxima 
exactitud. Els armaris portaran en la seva part inferior una sèrie de forats la posició de la qual, 
indicada en els plans corresponents, haurà de coincidir amb els casquets del basament, amb la 
tolerància indicada. 

Una vegada descarregat l'armari i col·locat sobre el basament, es fixarà el mateix per mitjà de 
cargols i/o femelles d'acer inoxidable, amb els corresponents materials complementaris. Hauran 
de col·locar-se tots els punts de fixació que porta previstos cada armari. 

Cada basament porta prevista una xarxa de connexió a terra, per mitjà de picots d'acer de coure 
de 2m de longitud i cable flexible (classe 5) de coure amb coberta tipus LPG de 35 mm2 de secció, 
quedant connectats a terra tots aquells elements metàl·lics que es troben en un radi igual o 
inferior a dos metres de l'armari. El cable de terra procedent de la presa descrita haurà de 
connectar-se a la guia de posada a terra que incorporarà l'armari. El contractista haurà de 
verificar, previ a la clavada de picots al terreny que no hi haurà afecció a cap servei existent. Els 
electrodes de presa de terres juntament amb el conductor quedaran soterrats a una profunditat 
no menor de 80 cm a partir de l’última solera transitable. El contractista haurà d’assegurar que la 
mesura de la resistència de presa a terra sigui inferior a 15 ohm, per tant, els electrodes de posada 
a terra que s’hauran d’instal·lar depenent de cada instal·lació en particular, degut a la resistivitat 
del terreny, una o varies piques seran necessàries. 

Les dimensions de cada basament dependrà del tipus d’armari a suportar. A continuació es 
presenten esquemes dels basaments. 
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Figura 3: Esquema basament armari Tipus 1 

 

 

Figura 4: Esquema basament armari Tipus 2 

 

A més s’haurà de tenir en compte que els armaris necessiten un pericó a la vora per l’entrada de 
cables. 
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7.2.10 Instal·lació pericons, marcs i tapes 

7.2.10.1.1 Concepte 

El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades a 
allotjar els cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d’estesa, allotjament de “coques” de 
cable, empiulaments i derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. 
 

7.2.10.1.2 Tipus 

Els diferents tipus de pericons que s’utilitzaran en funció de les característiques de la xarxa i els 
seus requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents paràmetres: 

o Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 
o Distància d’estesa dels cables. 
o Girs i canvis d’alineació de les canalitzacions. 
o Allotjament suficient per als diferents tipus d’empiulaments i terminals dels cables. 
o Possible entrada a armaris/locals. 
o Accés a zones d’edificis o similars. 

 
Com a norma, en funció del paràmetres mencionats, es parlarà de tres tipus de pericó 
estàndard, que denominarem tipus  “Classe A”, “Classe B” i “Classe C”: 

 

VII. Pericó “Classe A” 

 

Dimensions aproximades (interiors): 400mm x 400mm x 540mm (llarg, ample, profund). 

Capacitat fins a 2 conductes de 125mm de diàmetre per cara. 

Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. Només s’instal·laran en cas 
de que no sigui possible la col·locació d’un pericó tipus B i sota l’aprovació dela propietat o la D.O. 

Es poden instal·lar en vorera o terres.  

Tapa de fosa segons apartat 1.1.26 d’aquest document. 
 

 

VIII. Pericó “Classe B” 
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Dimensions aproximades (interiors): 800mm x 700mm x 900mm (llarg, ample, profund). 

Capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 

Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. 

Es poden instal·lar en vorera, calçada o terres.  

Tapa de fosa tipus D-400. 
 

IX. Pericó “Classe C” 

 

Dimensions aproximades (interiors): 1200 mm x 700 mm x 900mm (llarg, ample, profund). 

Tenen igualment una capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 

Utilització com a pericó d’accés en la entrada/sortida de locals i armaris, i on sigui necessari 
l’allotjament d’empiulaments. 

Es poden instal·lar en vorera, calçada o terres. 

Tapa de fosa tipus D-400 

 

7.2.10.1.3 Criteris generals per a la selecció de p ericons 

Com a norma general, s’ubicarà un pericó: 

o Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d’esteses blowing/floating, cada 
1500m aproximadament i segons D.O. 

o En qualsevol canvi de direcció en la canalització de més de 45º. 
o En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la canalització, serà prou 

amb un pericó a un costat de l’encreuament. 
o Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l’encreuament, s’instal·larà 

un pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 
o Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s’instal·larà un pericó a cadascun. 

 

En punts on es tingui prevista la futura xarxa d’accés. 
 
En tot cas, la instal·lació de pericons vindrà definida per a cada cas pel projecte de disseny 
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corresponent. Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els organismes que atorguen la 
llicència determinin altres condicions. 

En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte corresponent. 

Els marcs seran de fosa dúctil, amb l’anagrama CTTI inscrit a la tapa i amb tancament de seguretat 
propi, complint els requisits de la Norma Europea EN-124 i la Norma Espanyola UNE-41-300-87 
(400 kN en tots els casos). 
 

Per el cas de pericons “in situ”, es construiran sobre una base granular de caràcter drenant, amb 
formigó H-150, previ encofrat metàl·lic recuperable per a deixar el formigó amb acabat “vist” a la 
interior, a les que confluiran les diferents formacions de conductes que es mantindran 
perfectament enrasats amb les cares interiors dels murs, així com la banda de senyalització que 
quedarà fixada a la part interior dels murs per al seu connexionat en cas de que fora necessari. 
Disposaran d’elements interiors per suportar els cables i empiulaments. 
 

7.2.10.1.4 Maquinària 

La maquinària comunament necessària per al desenvolupament de l’activitat de construcció de 
pericons, és l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector d’activitat de l’obra pública 
(grups de compressió, retroexcavadores, dúmpers, etc..), i haurà d’estar previst. 
  

7.2.10.1.5 Condicions de subministrament, emmagatze matge i 
execució 

Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran convenientment en 
la càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 

Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha de produir 
desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l’obra, que pot incloure cala per a 
garantir l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 

S’efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar correctament la 
instal·lació. Una vegada fet això, s’anivellarà el fons amb una capa de sorra que, una vegada 
compactada i anivellada, servirà de base del pericó. En terrenys tous, pot ser necessari abocar una 
capa de formigó pobre de 10cm en lloc de sorra. 

Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre camió, que 
tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les dimensions, pes i distàncies 
requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 
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Després del muntatge, el pericó quedarà: 

o Anivellat i enrasat. 
o Els buits de muntatge dels paraments interiors i els espais entre conductes i finestres 

d’entrada de canalitzacions, s’ompliran amb morter de ciment, de manera que quedin 
plans els paraments interiors. 

 

Una vegada instal·lat, s’ompliran i compactaran d’acord a la Norma UNE 133100-1, les cavitats 
existents entre el pericó i les parets de l’excavació. 

També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les indicacions de la 
D.O., es poden elaborar pericons “in situ” (d’obra) mitjançant encofrats metàl·lics desmuntables i 
formigó en massa H-150. 

X. Activitats comuns a pericons d’obra i prefabricats 

 

o Abans d‘iniciar l’obra, replanteig de les alineacions i rasants de les canalitzacions que 
conflueixen  als pericons per evitar curvatures no desitjades. 

o Comprovar que el fons de l’excavació és ferma i anivellada. 
o Col·locació de solera granular drenant, perfectament enrasada, amb grava neta 

d’impureses de granulometria 30/40mm. 
o Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les paret del 

pericó. Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim és de 15 cm. L’entrada de tots ells al 
pericó ha de ser perpendicular a la paret del pericó, segons D.O. 

o Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i disseny, 
fixant-les convenientment a l’obra de manera que no es produeixen moviments 
posteriors, sent el seu enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 

o Remats i neteja interiors per aconseguir un bon acabat 
 

XI. Activitats diferents 

 
XII. Pericons “In-Situ” 

 

o Provisió i instal·lació de formigó H-150 per l’elaboració de solera de 15 cm de grossor amb 
pendents cap al centre, on s’haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm, deixant 
la superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 
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o Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el formigó amb 
acabat “vist”. L’encofrat haurà d’equipar-se amb els suplements corresponents a les 
finestres per les que posteriorment s’introduiran els tubs. 

o Provisió i col·locació de formigó H-150 per a la elaboració dels murs corresponents, que en 
cap cas seran inferiors a 10 cm d’espessor en vorera/jardí i a 20 cm en calçada, compactat 
mitjançant vibradors elèctrics o pneumàtics fins aconseguir una massa homogènia sense 
oclusions d’aire. 

o Quan l’enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps càlid i 72 
hores amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir ferides en la superfície 
del formigó. 
 

XIII. Pericons Prefabricats 
 

o Provisió i col·locació d’element prefabricat armats de formigó, en una sola peça, de la 
mateixes o millors característiques geomètriques i  de resistència dels pericons “in-situ”, 
rasejada i anivellada. 

o Omplir l’espai entre els talls d’excavació i els murs del pericó, amb terres d’aportació. 
Només es faran amb material de la mateixa excavació prèvia autorització de la D.O. 

7.2.10.1.6 Comprovacions 

Una vegada construïts, s’hauran de fer les següents comprovacions: 

• Dimensions requerides 

• Possibilitat de treure l’aigua. 

• Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el procediment. 

• Quantitat i ubicació de conductes i sobresortint la mida necessària segons tipus de 
conducte. 

• Marcs i tapes fixats i enrasades. 
 

7.2.10.1.7 Neteja i retirada de materials. 

Una vegada acabats els treballs de construcció i comprovació dels pericons, hauran de retirar-se 
tots els materials i maquinària a la zona de treball, deixant-la neta. 
 

7.2.10.1.8 Normativa de Compliment Obligatori 

EHE “Instrucció de Formigó Estructural” 

Norma UNE EN-124 
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Norma UNE 133100-1/2 

7.2.11 Instal·lació canal formigó 

Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran convenientment en 
la càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 

Els canals de formigò, en el procés de col·locació i instal·lació, no han de patir desperfectes ni 
s’han de modificar les condicions exigides al material. 

S’anivellarà el terreny sobre el que s’instal·larà la canal i, si la D.O. ho considera necessari, s’afegirà 
una capa de sorra o d’altre material adient (aprovat prèviament per la D.O.). En aquest terreny 
s’executa un rasa d’amplada igual a la de la canal a instal·lar i fondària entre 5 i 10 cm (segons D.O) 
que, una vegada compactada i anivellada, servirà per encabir la canal. En terrenys tous, pot ser 
necessari abocar una capa de formigó pobre de 10cm en lloc de sorra. 

Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre camió, que 
tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les dimensions, pes i distàncies 
requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 

Finalment es col·locaran les tapes sobre el canal i es netejaran les parents interiors i exteriors per 
aconseguir un bon acabat. 

Gràficament, la instal·lació de la canal queda: 

 

Figura 5: Croquis canal instal·lada 

 

7.2.12 Taladres i perforacions 

La perforació pot ser manual o mecànica en envà, murs de tot tipus, elements prefabricats, etc., 
per a pas de la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. Per altre banda, el taladre es farà 
mitjançant broques de diamant circulars de manera que es pugui realitzar amb la mínima 
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transmissió de vibracions per forjats de tot tipus, de 30cm a 100 cm de gruix incloent inclinacions 
de fins a 45º per a pas de la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. 

Quan s’especifiqui al projecte tècnic o ho indiqui la D.O., es ficaran passatubs d’acer en el interior 
del passamurs. 

Quan s’hagi de realitzar un taladre a un mur de formigó s’ha de intentar no afectar l’armadura 
principal dels mateixos. 

Una vegada terminats els taladres, ubicats i introduïts els tubs de la canalització exterior, 
s’impermeabilitzarà la zona d’actuació amb un mínim de capes iguals a les existents i es segellaran 
els conductes introduïts a l’edifici, mitjançant obturadors del tipus mecànic/inflable. Els tubs als 
pericons romandran obturats. 

Per últim, les  superfícies al voltant del taladre o perforació s’han de deixar perfectament 
acabades, segellades i pintades, segons D.O. 

7.2.13 Subconductat de canalitzacions existents, incloent 

sanejament, mandrilat i instal·lació fil guia 

 

7.2.13.1.1 Concepte 

El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma general 
monotub de PEAD de diàmetres 40mm/35,2mm) per l’interior de canalitzacions de major secció 
amb l’objectiu de sectoritzar l’espai i acotant així la seva utilització. També es pot fer servir malla 
geotèxtil per a subconductar amb el mateix objectiu. 

7.2.13.1.2 Materials  

Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 
 

• Subconducte de PEAD de diàmetre 40mm o subconducte tèxtil. 

• Maneguet d’empiulament per a conducte de 40mm de diàmetre. 

• Obturador amb anella d’amarratge per a subconducte de 40/35,2mm. 

• Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 

• Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maneguets d’empiulament. 

• Obturadors del tipus mecànic/inflable 
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Exemples de taps obturadors amb anella d’amarratge 

7.2.13.1.3 Maquinaria 

Les més habituals són: 

• Grup compressor de 1500 l.  com a mínim. 

• Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 

• Dinamòmetre 

• Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 

• Equip auxiliar de bobinat de subconductes. 
 

A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta necessària en 
quantitat, qualitat i conservació per a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir, sigui o no 
prevista. 

7.2.13.1.4 Execució 

I. Replanteig i comprovacions previs 

 

Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de ser comprovats al moment 
de la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva incorporació a la mateixa, garantint 
que compleixen el requisits necessaris per la seva correcta instal·lació, especialment qualsevol 
requeriment per part de la D.O. a banda d’aquesta especificació. 

Es farà un replanteig previ per la localització de l’espai d’instal·lació dels subconductes, abans de la 
sol·licitud de les llicència que pogueren ser necessàries. 

En cas de les cambres, es comprovarà l’absència de gasos nocius, explosius o tòxics en el interior 
de la cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els operaris puguin accedir a les 
cambres. 

Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja existents són: 
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• Aportació de tot el  material, maquinària i personal, així com la corresponent senyalització 
de l’obra. 

• Revisió i comprovació del conducte principal. 

 
Comprovat el tram de canalització a subconductar, s’haurà de instal·lar una guia per a treballar 
dins del conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant la utilització d’aire 
comprimit, varetes continua de nylon o varetes segmentades. 

Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix en passar 
un element comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l’absència d’obstruccions o 
qualsevol disminució de la secció del tub, deixant el fil guia instal·lat en cada tub. 

La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte a 
mandrilar. 

Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es mandrilaran 
igualment en tota la llargària de la canalització. 
 

II. Instal·lació del subconducte 

 

Establerta la guia de pas pel interior del conducte principal, es procedeix: 
 

• Situar el cabrestant en posició de tir. 

• Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten facilitar el 
recorregut del cable de tir. 

• Substitució de la guia de pas pel cable de tir d’acer del cabrestant. 

• Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso - tracció al extrem del 
cable intercalant el nuc giratori corresponent. 

• Situar en posició d’estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspés o en suport 
estàtic, de manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 

• Fixar la màniga de tir o element similar de prenso - tracció a l’extrem del subconducte. 

• Ubicar un operari a cada extrem de l’obra equipats, de manera que es puguin comunicar 
fàcilment per facilitar l’estesa. 

• Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta alineació, i 
garantint que sigui directa, evitant que es pugui deteriorar el subconducte. 

• Procedir a l’estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel cabrestant. Mai es 
sotmetrà el subconducte a una tensió superior a la que recomani el fabricant. 

• No es faran empiulaments als subconductes, si fora necessari haurà de ser autoritzar per 
la D.O., i es faran tallant de forma neta els dos extrems del subconducte en el mateix pla 
de tall, utilitzant en la unió dels extrems managuets de PEAD encolats. 
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• Finalitzada l’estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als extrems del 
subconducte, llevant les parts afectades per l’operació de l’estesa. S’ha de considerar el 
fet de la recuperació en el futur per la contracció del material que tindrà lloc a les hores 
següents a l’estesa, de manera que no quedi curt una vegada finalitzada la recuperació 
total. 

• Quan s’hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran definitivament 
els extrems deixant uns sobrants que sobresortiran dels conductes uns 10 cm com a 
mínim, per a possibilitar un futur empiulament si fora necessari. 

• Si la canalització permet la col·locació d’obturadors, es farà així. De no ser el cas, 
s’obturarà amb  espuma d’ompliment universal que farà de dispositiu d’obturació en els 
dos extrems. 

• En canalitzacions propietat d’altres que no estigueren obturades, es deixaran igualment 
terminades a excepció de que no s’obturaran. 

III. Comprovacions 

Es procedirà al mandrilat del conducte, tant de 125 mm com de 40 mm, mitjançant la introducció 
en el interior d’un mandril, assegurant que no existeixen obstruccions de cap tipus o canvis de 
secció dels conductes.  

Es deixarà passat el fil guia a tots els conductes. El mandril de comprovació tindrà una tolerància 
màxima del 10% del diàmetre interior del subconducte. 

Al terminar les obres es retirarà tota la maquinaria, materials, i es deixarà la zona neta. 
 

7.2.14 Cales 

Per a comprovar la possible existència i situació d’altres serveis, es podran utilitzar equips de 
detecció de conductes soterrats i mètodes geotècnics per conèixer la natura del terreny. 

De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb precisió 
l’existència de canalitzacions o serveis d’altres companyies, es practicaran cales de prova de 
manera manual. 

Les cales en els punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per a la 
canalització. 

L’obertura de les cales es farà sempre immediatament abans del inici de l’obra, a excepció de que 
per circumstàncies particulars o relatives a la redacció del projecte fora convenient avançar-les. 

Per aquestes cales, l’obtenció de llicències, obertura i tancament (repavimentat inclòs si fora 
necessari), es farà d’acord amb l’ordenança de cales si existeix o les instruccions dels 
representants dels organismes competents. 
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7.2.15 Instal·lació tub metàl·lic 

Aquest procediment descriu la instal·lació de tub metàl·lic en paraments verticals o horitzontals, 
en aquells casos que sigui necessari cobrir la longitud total o parcial d'un baixant o muntant per 
façana, un pont o un viaducte transversalment. Així mateix, inclou tots els elements auxiliars i els 
mitjans materials, mecànics o humans que es requereixen per a la seva correcta execució. 

Els materials necessaris principals són: 

• Tirafons 

• Brides o abraçadores protegides contra la corrosió. 

• Tub d'acer galvanitzat electrolíticament i accessoris 

• Caputxó de protecció de cable 

 

L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ser necessari per a la correcta 
execució de la unitat d'obra. 

En general l'ús del tub metàl·lic quedarà limitat a les sortides laterals des de canalització 
subterrània a façana o pals. També es contempla l’ús per creuar viaductes i ponts. Normalment el 
tub haurà de instal·lar-se com a protecció mecànica del cable o cables fins una alçada de 2,5 
metres respecte a la rasant del paviment. A vegades pot ser necessari cobrir tota la pujada del 
cable per motius estètics o d'una altra índole. 

S'estudiaran els recorreguts amb tub de mode que es coordinin per l'ús de cables de fibra òptica i 
d’altre tipus, reflectits en els projectes corresponents. D'aquesta manera, és preferible situar un 
tub de major secció que dos paral·lels de menor secció.  

S'haurà de donar al tub la forma adequada perquè s’adapti als paraments on ha de instal·lar-se, de 
manera que s'adapti a possibles sortides o entrants de tal parament. Per això, hauran de prendre's 
les dades en camp, per a realitzar posteriorment la seva execució en taller. 

Una vegada executada la geometria del tub, haurà de procedir-se a la galvanització. Durant el 
muntatge no s'hauran de realitzar processos de mecanitzat que puguin danyar la protecció 
galvànica. 

El procés de galvanització haurà d'adaptar-se a la norma UNE 37-501, de galvanització en calent. 

Junt amb el tub s'utilitzaran tots aquells accessoris associats necessaris per a la correcta execució 
de la unitat d’obra, com els reductors de secció per al pas del diàmetre del conducte soterrat al 
tub de façana o viaducte, la realització d'entroncaments de diferents trams, derivacions, 
entroncaments, etc. 
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Els tubs s'uniran entre si per mitjà d'accessoris adients a la seva classe i material que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als cables que discorrin pel seu interior. 

 Les corbes en els tubs seran contínues i no s'admetrà que originin reduccions de secció. Els radis 
mínims de curvatura seran els indicats pel fabricant del cable més un 20% en tots els casos. 

Si fos necessari, el tub es pintarà de color adequat per a minimitzar la impacte visual que pugui 
causar. El pintat es realitzarà per mitjà de l'aplicació de dos capes de imprimació i dos d'acabat 
d'esmalt sintètic. 

La subjecció del tub al parament vertical/horitzontal es realitzarà per mitjà de brides o 
abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament unides, utilitzant per això les ferramentes 
adequades. 

La instal·lació dels tubs haurà de ser tal que faciliti la introducció dels cables després de la seva 
col·locació. Per això es disposaran els registres que siguin necessaris per mitjà de caixes de 
derivació adients a la classe del tub i el seu material. 

Els cables sempre s'instal·laran en els tubs després de la fixació dels mateixos. Els registres serviran 
com ajuda per l'estesa de cables o per la realització de derivacions. 

 Per evitar el danyat dels cables durant el procés d'estesa, els bords finals dels tubs, a l’hora de 
penetrar en les caixes, estaran proveïts d'embocadures amb bords arrodonits o dispositius 
equivalents. 

Es col·locaran sempre fixacions en ambdós costats quan es realitzi un canvi de direcció o 
entroncament i immediatament abans i després d'una caixa. 

En l'extrem del tub per on surtin el cable o cables, haurà de instal·lar-se un caputxó de PVC per a 
donar estanqueïtat al tub. 

Es realitzaran els treballs d'obra i acabats necessaris per assegurar una correcta terminació, 
especialment en la zona de contacte paviment - tub. 

Tots els treballs, transports, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de la unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que 
no figuren tots ells especificats en la descripció, incloent escaladors, cistella - grua i d’altres. 

7.2.16  Instal·lació de canaleta metàl·lica i PVC 

El present procediment constructiu descriu les operacions necessàries per a la instal·lació de 
canaleta metàl·lica i/o de PVC en paraments verticals, horitzontals (incloent a viaductes) interior 
d'edificis, sortida a façana, portals i en aquells casos que sigui necessari ocultar l'estesa de les 
verticals exteriors, etc. 
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La següent relació, no exhaustiva, arreplega les operacions necessàries per a la correcta realització 
del present procediment: 

• Presa o estimació de dades i mesures de cada vertical/horitzontal a cobrir. 

• Subministrament, transport i arreplegat de la canaleta i tots els seus complements. 

• Instal·lació dels elements de fixació a paret de tot tipus. 

• Instal·lació de la canaleta i els seus complements. 

Els materials necessaris a grans trets són: 

• Blocs mecànics 

• Brides poliamida 

• Tub corrugat de doble capa  

• Canaleta metàl·lica per a muntants i baixants i accessoris o canaleta de PVC, amb tapa i 
accessoris necessaris 

• Pintura per canaleta 

• Tapa final  

• Segelladora Universal 

• Esmalt 

L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ésser necessari per a la correcta 
execució del procediment com a colzes, corbes i tot tipus d'accessoris per als diferents canvis de 
direcció de la canaleta, fins i tot el material auxiliar necessari tal com tirafons, blocs, grapes, 
cargols, etc. 

En general la canaleta vertical/horitzontal s'utilitzarà quan es requereixi la conservació de 
l'estètica de les façanes i sigui necessari ocultar l’estesa de cables com per exemple als viaductes i 
ponts, o bé sigui per exigència dels ajuntaments i/o altres organismes competents, o per decisió 
expressa de CTTI. 

La canaleta a utilitzar serà metàl·lica o de PVC, de muntatge superficial, amb una base que es fixa 
al parament vertical/horitzontal on es subjecten els cables, i una coberta llisa que els cobreix. 

La canaleta metàl·lica s'utilitzarà en els casos en què el cablejat discorri en exterior, per a la seva 
major protecció mecànica. L'ús de la canaleta de PVC es considerarà normalment en interiors 
encara que també podrà utilitzar-se en exterior. En tot cas, la canaleta de PVC per a interior ha de 
ser lliure d'halògens, retardant de la flama, ..., i per a exterior ha d'estar protegida contra rajos 
U.V. 

En el cas de utilització de canaleta metàl·lica, s'utilitzarà el color adequat en cada cas d'acord amb 
la gamma disponible de colors per a aquest tipus de canaletes. En el cas de pintar la canaleta de 
PVC (en la interior dels edificis) es farà amb esmalt de color, havent aplicat anteriorment una capa 
de segelladora. En ambdós casos, es triarà el color que presenti un menor impacte visual en la 
façana, viaducte, pont o interior de l’edifici. 
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La subjecció de la tapa de la canaleta es farà encaixant aquesta en la base, utilitzant per això les 
eines disponibles del mateix fabricant, ja que són adequades per a no provocar desperfectes en la 
mateixa. 

La canaleta no s'ubicarà a una distància menor de 10 cm dels cantons per a que les perforacions 
realitzades per a la col·locació dels ancoratges no puguin provocar fissures en el parament. 

El traçat de la canaleta haurà de replantejar-se prèviament, per mitjà de la utilització de plomades, 
nivells i fil de marcar. S'ha de ressaltar que es triaran traçats el més rectilinis possibles, seguint 
línies creades pels elements arquitectònics ja existents, evitant sempre els traçats en diagonal, etc. 
En els punts de canvi de direcció s'instal·laran colzes. 

Sempre s'han de triar els traçats més rectilinis possibles per tal d’evitar canvis de direcció 
innecessaris. S'hauran d’anar en compte amb els radis mínims de curvatura dels cables que 
s'instal·lin posteriorment en la canaleta.  

Es col·locarà una tapa en la part superior de la canaleta per evitar l'entrada d'aigua. 

7.2.16.1.1 Instal·lació dels cables en la interior de la canaleta 

Els cables s’encintaran a la base de la canaleta per mitjà de brides de poliamida utilitzant els 
suports existents. 

7.2.16.1.2 Neteja i lliurament final 

Una vegada realitzada la instal·lació, es procedirà a la neteja de la zona deixant-la en les mateixes 
condicions en que es trobava en el inici de l’obra. 

 

 

 

 

Roman Llagostera 

 

 

Gerent Adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans 

Ajuntament de Barcelona 

 

Barcelona, 24 d’abril de 2014 
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ANNEX 1. Annex tècnic d’integració amb la plataforma SentiloBCN 

 

 

1. Introducció a la visió Smart City de Barcelona 

1.1 Situació actual TIC Barcelona 

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar, com a eix fonamental de la seva estratègia 

d'aplicacions "Smart-City", una arquitectura TIC que es basa en projectes com 

SentiloBCN
1
, o plataforma de recollida de dades dels sensors, i el projecte City-OS, o 

Sistema Operatiu de Ciutat.  

La plataforma SentiloBCN està operativa des de finals de l'any 2013 i el projecte City-OS 

està en procés de concreció i implantació. 

1.2 Solució TIC Barcelona 

L'Ajuntament de Barcelona està desenvolupant la seva estratègia Smart City al voltant de 

l'esmentada arquitectura TIC que defineix una plataforma urbana oberta de serveis i 

solucions que s'organitza en base als tres nivells de l'estructura de la informació de ciutat: 

• Fonts d’informació 

• Gestió de la informació 

• Aplicacions SmartCities 

Dins d’aquesta arquitectura, la plataforma, SentiloBCN implementa el nucli central del 

primer nivell de l’estructura definida i té per missió servir de nexe d'unió entre els sensors 

i actuadors desplegats a la ciutat i les aplicacions que gestionen els serveis urbans com és 

la Plataforma de Control del Reg. 

                                                
1 Sentilo significa sensor en Esperanto 
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1. Esquema del conjunt d’elements d’informació de c iutat i posició de SentiloBCN i Control del Reg 

En el segon nivell se situa City-OS on es preveu incloure funcions com la implementació de 

la comunicació amb SentiloBCN, la interfície per als serveis i aplicacions de l'Ajuntament, i 

la recepció i tractament de fonts de dades de ciutat externes a l'Ajuntament.  

Com actualment encara no existeix City-OS, la relació entre SentiloBCN i la Plataforma de 

Control de Reg serà directe i a través d’una interfície concreta que es descriu en el següent 

apartat. La Plataforma de Control del Reg obtindrà les dades de diversos sensors (sensors 

d’humitat, informació meteorològica, comptadors d’aigua, ...) de SentiloBCN.  

2. SentiloBCN: Plataforma de sensors i actuadors 

2.1 Objectius SentiloBCN 

El principal objectiu de la plataforma SentiloBCN és abaratir costos de desplegament i 

manteniment de sensors i alhora abaratir costos de desenvolupament d’aplicacions 

consumidores de dades procedents de sensors. 

La creació i implantació de la plataforma SentiloBCN permet assolir els següents beneficis: 

• Aïllar (desacoblar) el sensors i actuadors de les aplicacions que els usen, 

permetent canviar uns i altres sense haver de tocar res més. 
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• Trencar les sitges funcionals, fugint de la dependència de proveïdors i de la 

proliferació de sistemes aïllats. 

• Facilitar compartir les dades d’un sensor entre diferents aplicacions trencant 

conceptes de propietat. 

• Disposar d’una sèrie de serveis comuns que necessiten totes les aplicacions i que 

no cal que cada una desenvolupi independentment: Catàleg de sensors/actuadors, 

Monitorització, Qualitat de Servei, homogeneïtzació lèxica, sintàctica i semàntica. 

• Incorporar traduccions de protocols entre sensors/actuadors i les aplicacions. 

• Assegurar que el catàleg dels sensors/actuadors, nucli fonamental del sistema de 

gestió i manteniment d’equips al carrer,  és complert. 

2.2 Requeriments SentiloBCN 

Per tot això, l’Ajuntament de Barcelona requereix que els sensors i actuadors que es 

despleguin a la ciutat ho facin d’una forma estàndard i, en concret, enviïn sempre les 

dades a través de la plataforma SentiloBcn. 

2.3 Model general SentiloBCN 

SentiloBCN ha estat desenvolupada utilitzant programari obert i s’ofereix el seu nucli 

(Kernel) en format de programari lliure (llicències EUPL i LGPL) a través del web de la 

comunitat Sentilo (www.sentilo.io) per tal que altres ciutats o empreses el puguin 

descarregar i utilitzar-lo lliurement. 

SentiloBCN és la instància de la plataforma Sentilo instal·lada en l’Ajuntament de 

Barcelona per donar servei a tots els projectes que l’hagin d’usar i n’és 100% fidel. Per 

tant, la documentació que s’aplica a SentiloBCN és la que es troba a la web de la 

comunitat Sentilo. 

A continuació s’inclou un diagrama on s’ubica la plataforma en el context de les 

aplicacions, mòduls, proveïdors i sensors. Per a una millor comprensió del diagrama 

s’inclou una definició dels principals conceptes representats: 

• S’entén per proveïdor l'ens que agrupa una sèrie de sensors i envia o consumeix 

informació cap a la plataforma. Un proveïdor es pot correspondre amb un element 

físic de camp (gateway, router) o no (agrupació lògica de sensors d’un determinat 

tipus).  

• S’entén per sensor un element que envia i/o rep informació de la plataforma. Un 

sensor es pot correspondre amb un element físic de camp o no (sensor virtual). 

• S’entén per event la informació que s’envia a SentiloBCN (ordres, dades, alarmes, 

etc.) 
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• S’entén per serveis les comandes que es poden demanar a la plataforma (catàleg, 

subscripció, publicació, data, ordres, alarmes) 

• S’entén per aplicació /mòdul qualsevol client que es connecta a la plataforma per 

consumir o enviar dades de/a sensors o d'altres aplicacions (no s’ha de confondre 

amb l’usuari final).  

 

 

2.4 Serveis SentiloBCN 

Les aplicacions/ mòduls o proveïdors/ sensors han d’utilitzar la Interfície de Programació 

d'Aplicacions (Application Programing Interface, en endavant API) per tal d'interaccionar 

amb la plataforma.  

SentiloBCN ofereix una API oberta basada en interfícies de tipus REST
2
 i la comunicació 

amb la plataforma és mitjançant el protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Els serveis o capacitats inicials de la plataforma són: 

• Permetre registrar aplicacions/ mòduls i proveïdors/ sensors a la plataforma 

(servei Catàleg).  

• Permetre a aplicacions/ mòduls i proveïdors/ sensors subscriure’s a serveis 

publicats prèviament (servei Subscripció).  

                                                
2 Representational State Transfer (REST) és un estil d'arquitectura que explota les tecnologies i protocols 

existents de la WorldWide Web (WWW) 
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• Permetre enviar informació des de sensors a aplicacions/mòduls (Servei Data). 

• Permetre recuperar informació de proveïdors/ sensors des d’aplicacions/ mòduls 

(servei Data). 

• Permetre enviar ordres des d’aplicacions/ mòduls a proveïdors/sensors (servei 

Order). 

• Permetre disparar alarmes des d’aplicacions/ mòduls o des de proveïdors/ sensors 

(servei Alarm). 

Mecanisme de subscripció 

A continuació es descriuen algunes de les característiques més rellevants del mecanisme 

de publicació d'events que proporciona la plataforma. Sempre que un proveïdor o 

aplicació es registra a la plataforma aquest queda habilitat per disparar events (ordres, 

data, alarmes, etc.). 

La plataforma proporciona també un mecanisme per subscriure’s a events del sistema. 

Una aplicació/proveïdor que es subscriu a un tipus d'event del sistema associat a un 

recurs, rebrà notificacions quan es produeixi un event al que està subscrit.  

En el moment de la subscripció, el client ha de proveir d'una URL de retorn a on la 

plataforma notificarà els events als quals es subscriu (Push). En cas que un client no pugui 

proveir una adreça a on rebre les notificacions HTTP haurà de fer peticions periòdiques a 

la plataforma (Pull) i no podrà utilitzar aquest mecanisme. 

La plataforma: 

• Valida que proveïdor/aplicació té permisos per publicar l'event sobre el recurs 

associat. 

• Valida que proveïdor/aplicació té permisos per subscriure's a l'event sobre el 

recurs associat. 

• Distribueix la informació d'acord a les subscripcions actives. 

2.5 API REST SentiloBCN 

L’API oberta tipus REST que ofereix SentiloBCN utilitza els següents conceptes de 

terminologia REST: 

• Recursos: Elements d'informació del sistema. 

• Identificadors: Nom únic que identifica un Recurs. 

• Representacions: Format de les dades intercanviades.  

• Operadors: Accions que es poden fer sobre un recurs. 

• Codis de resposta: Que indica el resultat de l'operació.  

RECURSOS 
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Són elements d'informació del sistema que en el cas de SentiloBCN són: 

• Sensor: element de hardware o software amb la capacitat de generar una 

observació (dada) 

• Component: es correspon amb un element de hardware o software, amb 

localització geo-espacial (fixa o mòbil) que pot estar format per 1 o N sensors. 

• Proveïdor: entitat que representa una agrupació de components i que permet les 

comunicacions amb SentiloBCN d’enviar dades i rebre comandes. 

• Aplicació client /Mòdul: entitat que consumeix les dades processades per la 

plataforma. 

Les accions que es poden realitzar són: 

• Aplicacions/mòduls: 

o Es registren a la plataforma, però sempre des de l'administració. 

o Envien ordres a proveïdors/sensors (servei order). 

o Recuperen dades de proveïdors/sensors (servei data). 

o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe). 

• Proveïdors/sensors. 

o Es registren a la plataforma (servei catàleg). 

o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe). 

Els sensors i els components de la plataforma tenen una tipologia associada. 

 

IDENTIFICADORS 

Nom únic que identifica un recurs al sistema que en el cas de SentiloBCN, s'utilitzaran 

URLs (Uniform Resource Locator). 

El format general serà el següent: 

http://<bcn connecta 

host:port>/<servei>/<event>/<id_provider>/<id_sensor>/<valor>?<parametre>=<valor> 

Format per les següents parts: 

• Protocol de comunicació: HTTP o HTTPS. 

• Servidor: Domini del servidor de SentiloBCN. 

• Port: Port definit per les comunicacions. 

• Servei: Catàleg, data, order, etc. 

• Event: Event associat (només per subscripcions) 

• Proveïdor: Identificador del proveïdor de servei. Opcional. 

• Sensor: Identificador del sensor a la plataforma. Opcional. 

• Valor: Valor directe per operacions simples. Opcional. 
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• Paràmetres: Paràmetres de la petició. Opcional. 

REPRESENTACIONS 

Els formats de dades suportats per SentiloBCN són: JSON (versió inicial) i XML (en una 

futura versió). El format per defecte utilitzat per la plataforma és JSON. Per especificar un 

altre, cal informar el paràmetre "format". 

http://<bcn connecta host:port>/<servei>/<id_provider>?format=XML 

Format JSON  

Exemple de dades en format JSON: 

{"observations":[{"value":"12.3","timestamp":"17/09/2012T12:34:45"} 

]} 

 

OPERADORS 

Els operadors de la plataforma són mètodes del protocol HTTP. 

En general, el funcionament associat als operadors utilitzats per SentiloBCN és: 

• GET: Sol·licitar informació. 

• POST: Envia dades. 

• PUT: Actualitza dades. 

• DELETE: Esborra dades. 

La plataforma discriminarà l'acció que es vol realitzar a partir del mètode utilitzat i del 

servei, proveïdor o sensor identificat en la URL invocada. 

CODIS DE RESPOSTA 

La resposta a una crida a la plataforma es vehicula mitjançant els codis d'estat HTTP. 

2.6 Seguretat SentiloBCN 

La plataforma SentiloBCN valida qualsevol petició que rep el sistema seguint la 

terminologia AAA (Authentication, Authorization, Accounting): 

• Autenticació: Identificant qui fa la petició. 

• Autorització: Validant que pot fer l'acció sol·licitada sobre el recurs associat. 

• Traçabilitat: Registrant l'acció i qui l'ha realitzat. 
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Per garantir-ho, la plataforma utilitza un mecanisme d'autenticació basat en tokens 

(TokenBasedAuthentication).  

L'enviament del token es realitza afegint a la petició una capçalera HTTP amb clau 

IDENTITY_KEY. 

Per cada petició rebuda, la plataforma realitza les següents accions: 

• Identificar el peticionari mitjançant la capçalera HTTP. 

• Comprovar que el recurs sobre el que es vol fer l'acció existeix. 

• Comprovar que pot fer l'acció que sol·licita sobre el recurs. 

• Validar si el canal s'adequa a la petició (HTTP/HTTPS). 

• Registrar l'acció realitzada. 

 

A la web de Sentilo i, en concret, a l’apartat de Community –Documentation –API docs 

(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome) es pot trobar informació més 

detallada sobre l’API que inclou exemples concrets d’utilització.  
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