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  1.- PRESCRIPCIONS I CONDICIONS GENERALS O ADMINISTRATIV ES 
 

  1.1 Condicions generals 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per 

futures actualitzacions d’aquest document. 

 

1.2 Obres objecte del projecte 

 

Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la seva Memòria, 

que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. Les obres s’executaran d’acord 

amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec i a les instruccions que dicti la Direcció de 

l’obra per resoldre de la manera més convenient aquelles dificultats de detall que puguin presentar- se, 

sense que l’Adjudicatari pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel 

Director de les obres. 

 

Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar durant l’execució 

dels treballs. 

 

Així es pretén realitzar les obres d’urbanització necessàries per la millora de la intersecció de la carretera LV-

5223 a Altron. 

 

1.3 Documents del projecte 

 

El present Projecte consta dels següents documents:  

 

 Document núm. 1.- Memòria i els seus Annexes  

 Document núm. 2.- Plànols 

Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques 

Document núm. 4.- Pressupost. 

 

De tots aquest documents entendrem per documents contractuals els incorporats al contracte i que són 

d'obligat compliment, llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: 

Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General, així com l´Estudi de 

Seguretat i Salut a les obres. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels Annexes a la 

Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos Parcials. En qualsevol cas els 

amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. Els esmentats documents informatius representen 

únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a  
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complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte, per 

tant, el Contractista no podrà al—legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. En cas de 

contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en preval el que s'ha 

prescrit en aquestes últimes. El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, 

haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del director 

de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 

contracte. 

 

1.4 Obligacions del con tractista 

 

Es obligació de l’adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de Condicions, complint igualment el 

que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, disposi per escrit la Direcció de l’obra. 

 

1.5 Diari de les obres 

 

A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències que succeeixin 

a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol—licitades per l’Adjudicatari, i a les 

instruccions i ordres donades a aquest. Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades 

correlativament; l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 

duplicat de l’ordre. 

Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves obligacions 

expressades en el Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i degudament justificada, en 

un termini de 10 dies. 

La reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel Director. 

 

1.6 Permisos i lli cències 

 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que calguin per a 

l’execució de les obres, però no d’aquells que afectin a la propietat dels mateixos. Totes les despeses que 

origini el compliment del present article seran a compte de l’Adjudicatari. 
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1.7 Inspecc ió de l ’obra 

 

L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus subalterns o 

representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de les obres realitzades, per la 

realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions consideri necessàries realitzar, permetent-li i 

facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i 

assagin elements o materials relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions 

establertes en el Projecte i les ordres donades per ell. 

 

1.8 Responsabilitats de l’Adjudicatari  

 

Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels accidents, 

perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten a la pròpia obra com si 

es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclòs en el cas de que afectin a les instal—lacions de serveis públics o 

privats existents a la via pública. 

 

L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a indemnització per un 

major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per les maniobres que pogués cometre 

durant la seva execució. També és responsable davant dels tribunals d’accidents a obra. 

 

1.9 Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatar i 

 

L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

Seguretat Social i de Seguretat i Salut a les obres. Les despeses derivades del compliment del disposat en 

aquest apartat, en el seu cas s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri 

en el pressupost del projecte. 

 

1.10 Coneixement del lloc i circumstàncies de les o bres  

 

L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves rodalies i 

d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i climàtiques, de la configuració i 

naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials 

necessaris per a l’execució de les obres, de les canteres i jaciments de materials, dels accessos a 

l’emplaçament, dels mitjans que pugui necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa 

als riscos, contingències i altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en 

l’execució, en els terminis o en el cost de les obres. 

 

Cap defecte o error d’interpretació que pogués sorgir de l’ús de documents, estudis previs, informes 

tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació addicional subministrada 

als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o procurada per aquests directament, eximirà 

a l’Adjudicatari de les obligacions expressades en el Contracte. L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les  
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seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que es fonamenti en dades o antecedents del projecte 

que puguin resultar equivocats o incomplets. 

 

1.11 Compliment de les disposicions vigents  

 

Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les 

persones o propietats que resultin perjudicades. 

 

També adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 

combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les servituds 

afectades, essent a càrrec seu els treballs necessaris. 

 

1.12  Despeses  a càrrec del con tractista 

 

• Despeses corresponents a instal—lacions i equips de maquinària. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal—lacions, 

ferramentes... 

• Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal—lacions pel subministrament d'aigua i energia 

elèctrica necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de connexió, 

comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no contemplades al 

projecte; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte dels 

corresponents a expropiacions i serveis afectats. 

 

*Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

 

 

1.13 Comprovació del replanteig de les ob res 

 

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant senyals o 

referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la construcció, pugui fixar- se, 

amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol element o part de les obres, estant obligat el 

Contractista a la custodia i reposició de les senyals que s’estableixin. El Contractista realitzarà tots els 

replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de 

ser aprovats per la Direcció de les obres. Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de 
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detall que la Direcció de les obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

1.14 Materials 

 

De forma general cal que els materials compleixin amb les següents prescripcions: 

 

• Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del 

Director de les obres. 

• Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el 

Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que 

per això tinguin dret a nou preu unitari. 

 

• El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per a 

l’execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es 

presentin. 

 

• El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 

refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 

1.15 Preus un itaris 

 

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a les condicions 

del Plec. El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris fixats en el 

Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la 

unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici 

del Director de les obres per a la correcta execució de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen 

les condicions del Plec, encara que no es faci un esment especial. 

 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 

contra d'un document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni 

en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclòs drets de patents, cànon 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal—

lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar 

la unitat corresponent amb el nivell de qualitat requerit, així com els costos indirectes. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 

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

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

1.16 Abonament de les obres no previstes 

 

L’abonament de les obres que no figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als mateixos preus 

que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 

 

Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar que no estiguin 

definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, desviaments, estintolaments, 

etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se expressament per la Direcció prèviament a 

la seva execució, i serviran per a la confecció de les certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a 

la liquidació, per treballs imprevistos no especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats 

per la Direcció. 

 

En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o condicions que 

no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a un preu fixat contradictòriament 

com es determina a continuació: 

 

En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri en els quadres 

d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu corresponent amb anterioritat 

a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la corresponent acta que es sotmetrà 

reglamentàriament a la consideració de l’Administració contractant. 

 

1.17 Partides alçades 

 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran en la seva 

totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, s’executaran 

d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran mesurades i valorades, 

per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats d’obra i preus que hi figuren en els 

quadres de preus de pressupost. 

 

1.18 Desviaments provisionals 

 

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

provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit general i amb els. Els 

materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
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prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció de 

les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no 

seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 

per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del 

personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 

d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

 

1.19 Abocadors  

 

Llevat manifestació expressa contrària, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la 

seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

En qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 

Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. i si la Direcció de les obres 

rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 

transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar quantitats més grans de material 

procedent de préstecs. 

 

1.20 Servituds i serveis afectats 

 

Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats per les 

Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs 

necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància 

que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treball 

seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 

Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus núm.1. 

 

1.21 Termini d’execució i garantia  

 

El termini d'execució de les obres a partir de la data de l'acta de replanteig serà de 3 mesos. El termini de 

garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció provisional de les obres, llevat que al plec 

es modifiqui expressament aquest termini. Per a les plantacions el termini de garantia serà de dos (2) anys a 

partir de l’esmentada data de Recepció. Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el 

mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc. 
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  1.22 Conservació de les obres 

  

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i reparació i tots aquells 

treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L'esmentada 

conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, 

etc.). 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva 

de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les obres en perfecte estat de 

conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de l’obra, d’acord amb les 

instruccions del Director. 

 

L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el termini de 

garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció definitiva de l’obra. Seran a 

càrrec del  

 

Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El 

Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització del termini de 

garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

1.23 Disposicions aplicables 

 

El present projecte es realitza respectant el disposat en el Pla Parcial o normes subsidiàries de 

l’Ajuntament d’Altron. Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els 

següents documents: 

 

• PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 

• PG- 3/75 de 6 de febrer de 1.976  i les seves modificacions posteriors - PCS “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per 

Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 de setembre de 1986  i correcció 

d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 

• PCA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, aprovat 

per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 

d’octubre) 

• RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol 

de 1990). 
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• RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”, aprovada per “Real Decreto 823/1993” de 

28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993  i correcció d’errates BOE núm 183 de 2 d’agost). 

• EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 

desembre 

• 3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada per 

Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991. 

• 6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de 

firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 

• 6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 

aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 

• 8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 1.999. 

• 8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agost i 29 

de setembre de 1987. Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, 

neteja i acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 

• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 

Carreteres (1978) 

• R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 1949. 

• R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Publicat 

en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 

• R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 

1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) així com totes aquelles 

normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar afectats 

(aigua, electricitat, telèfons i gas). 

 

1.24 Existencia de trànsit durant l'execució de les  obres 

 

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

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres 

de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 

siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses 

ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren 

incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que 

l'anterior disposició impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 

seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost addicional també es considerarà inclòs en els 

preus unitaris. 

 

1.25 Interferència amb altres con tractistes 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres complementàries, com poden ser 
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l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les  

 

ordres referents a l'execució de les obres per fases, que marcarà la Direcció de les obres, per tal de 

delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments 

de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no 

podran ésser en cap moment objecte de reclamació. 

 

1.26 Mesures d'ordre i seguretat 

 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 

segura marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable 

durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-

los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats 

annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la normativa sobre seguretat i salut 

al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la contractació d' una assegurança contra el 

risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers segons la normativa vigent. 

 

1.27 Assaigs  
 

 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de materials com en 

el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, 

pel definit pel Director de les obres. 
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  2.- _CONDICIONS DELS MATERIALS 
 

2.1 Aigua  

 

La caracterització és per les aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

Característiques generals: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Les 

aigües que poden resultar dubtoses han deverificar les següents característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ..............................................................>=  5 

- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) ............................................... <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR................................................................ <= 5 g/l 

- En la resta de casos ................................................................................. <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó armat ........................................................................................ <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració........................................ <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132) ............................................................................ 0 

- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)................................ <= 15 g/l 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Armat ..............................................................................<= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració ..............................<= 0,4% pes de ciment 

 

2.2 Sorres 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.  

 

Característiques generals: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser  

l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la direcció d’obra. No ha de tenir 

argiles, margues o altres materials estranys. 
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Altres condicions 

C - D <= 50 
D - E <= 50 
C - E <= 70 

 

Sorra per a la confecció de formigons: 

- Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)........................................... <= 4 mm 

- Terrossos d'argila (UNE 7-133).........................................................<= 1% en pes 

- Compostos de sofre expressats en SO3(UNE 146-500)................<= 0,4% en pes 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)......................Nul.la 

- Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 (UNE 146-500).........<= 0,8% en pes 

- Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

- Formigó armat o en massa ...................................................<= 0,05% en pes 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Armat......................................................................<= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració..................<= 0,4% pes de ciment 

-Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic...........................................................<= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic....................................................<= 15% 

 

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 

2,5 

1,25 

0,63 

0,32 

0,16 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A=100 

60 <= B <= 100 

30 <= C <= 100 

15 <= D <= 70 

5 <= E <= 50 

0 <= F <= 30 

0,08 G 0 <= G <= 15 

 

 

2.3 Graves 

 

La caracterització és pels granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
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- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

 

Caracaterístiques generals: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser 

l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi 

consta, la que estableixi explícitament la direcció facultativa. Han de ser nets, resistents i de 

granulometria uniforme. No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

 

Grava per a la confecció de formigons: 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

 

- Per a graves calcàries....................................................................<= 2% en pes 

- Per a graves granítiques.............................................................<= 1% en pes  

 

Terrossos d'argila (UNE 7-133)...........................................................<= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134)...................................................................<= 5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3(UNE 146-500 EX):................<= 0,4% en pes 

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 (UNE 146-500 EX).........<= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració........<= 0,05% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Armat.............................................................................<= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració.........................<= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs..........................................................................0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)....................................................Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...)...............................................Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat 

UNE 146-508 EX)...............................................................................Nul—la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2).......................................Nul—la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic...............................................................<= 12% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic........................................................<= 18% 

Absorció d'aigua: 

-Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE  83-134)...........................................< 5% 
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Grava per a drenatge: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050)  i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la direcció d’obra segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 

 

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

Equivalent de sorra...........................................................................................> 30 

 

2.4 Tot-u  

 

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, 

pedreres, dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

 

Característiques generals: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la direcció d’obra. 

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050). 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries extranyes 

(comprovat mitjançant assaigs amb sosa caustica o similar). 

Coeficient de neteja (NLT-172/86).........................................................>= 2 

 

Tot-u natural: 

La direcció d’obra ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís 

UNE(7-050) 
ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA 

50 100 --- --- --- 100 

40 80-95 100 --- --- --- 

25 50-90 75-95 100 --- 60-100 

20 --- 60-85 80-100 100 --- 

10 40-70 45-75 50-80 70-10 40-85 

5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 

2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400 micres 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 

80 micres 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 
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El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge 

d'enderrocs de construcció o per la mescla d'ambdòs. 

 

El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 

 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72): 

- Fus ZNA.......................................................................................................< 50 

- Resta de fusos.............................................................................................< 40 

Equivalent de sorra (NLT-113/72): 

- Fus ZNA.......................................................................................................> 25 

- Resta de fusos.............................................................................................> 30 

CBR (NLT-111/78).....................................................................................................> 20 

Plasticitat: 

- Trànsit T0, T1 i T2 ..............................................................................No plàstic 

- Resta de trànsits i material natural: 

- Límit líquid (NLT-105/72)............................................................................< 25 

- Índex de plasticitat (NLT-106/72)..................................................................< 6 

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 

- Inflament (NLT 111/78 índex CBR).............................................................< 2% 

- Contingut de materials petris...................................................................>= 95% 

- Contingut de restes d'asfalt.............................................................< 1% en pes 

- Contingut de fusta........................................................................< 0,5% en pes 

- Contingut de material ceràmic...................................................................< 30% 

 

Tot-u artificial: 

El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La direcció d’obra ha de 

determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels 

fusos següents: 

 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís UNE ZA (40) ZA (25) 

40 100 --- 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

400 micres 6-20 8-22 

80 micres 0-10 0-10 
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La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i 

un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 

 

Índex de llenques (NLT-354/74)..................................................................................<= 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72): 

- Trànsit T0 i T1.................................................................................................< 30 

- Resta de trànsits.............................................................................................< 35 

Equivalent de sorra (NLT-113/72): 

- Trànsit T0 i T1.................................................................................................> 35 

- Resta de trànsits.............................................................................................> 30 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72. 

 

2.5 Terres  

 

Es determinaran les característiques de les terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra sense classificar 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

 

Terra sense classificar: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la 

partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la direcció d’obra. 

 

 Terra seleccionada: 

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: 

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% 



19 

Millora de la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda.                                  DOCUMENT :3  

                             PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

Terra tolerable: 

Contingut de pedres de D > 15 cm..................................................<= 25% en pes 

S'han de complir una de les condicions següents: 

- A: 

  Límit líquid (L.L.)..................................................................................< 40 

 

-B: 

  Límit líquid (L.L.)..................................................................................< 65 

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

  Densitat del Próctor normal..........................................................>= 1,450 kg/dm3 

  Índex CBR (NLT-111/78)....................................................................................> 3 

  Contingut de matèria orgànica.........................................................................< 2% 

 

 

2.6 Conglomerants i lli gants 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 

3/75. S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

- Aniònica 

- Catiònica 

- Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat: 

- Curat mig 

- Curat ràpid 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en 

aigua o en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de fraccions 

líquides, més o menys volàtils i procedents de la destilació del petroli, a un betum asfàltic. 
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El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut 

obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

Característiques generals: 

En el cas de 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 els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

2.8 Formigons estructurals en massa  

 

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. 

 

Característiques del formigons dús estructural: 

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. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o 

per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 

 

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

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

pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, 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 mescla 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). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia 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 suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 

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

utilitzat. 

 

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 

- 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 

 

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 fluida.........................................................................................10-15 cm 

 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

 

- Armat ......................................................................................<= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració ..................................<= 0,4% pes del ciment 

 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca .................................................................................................Nul 

- Consistència plàstica o tova .............................................................................± 1 cm 

- Consistència fluida............................................................................................± 2 cm 
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2.13 Materials per a revestiments i pintures per a la senyalització 

 

Pel que fa a la pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments s'han considerat les pintures 

següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 

Característiques: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 

homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 

mitjans mecànics (MELC 12.03). 

 

La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to 

del color ni en la brillantor. El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes 

específic. 

 

2.14 Materials per a paviments, mescles bituminoses  

 

Són una combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 

posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les mescles contemplades a 

l'article 542 del PG 3/75. 

 

Característiques generals: 

Els granulats han de ser 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. 

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

 

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 

- Immersió en aigua (NLT-166)...> 95% de granulat totalment envoltat 

 

Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 

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

Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE7-050. 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers  

naturals. 

 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al 

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 mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 

7-050. 

 

Pols mineral o filler: 

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 a 

la mescla 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 mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 

 

 

Tamís 

(UNE 7-050) 

Tamisatge 

acumulat (% 

en pes) 

630 micres 100 

160 micres 80-100 

80 micres 50-100 

 

 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D)........0,8 <= D <= 1,1g/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 destilació, oxigenació 

o "cracking". 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

 

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

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
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Índex de penetració (NLT 125/84) ......................................................>= -1 

Solubilitat (NLT 130/84)................................................................>= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123/84)......................................................<= 0,2% 

 

Característiques físiques del betum original: 

 

 

Característiques del Betum 

original 

Tipus de Betum 

   B 60/70     B 80/100   

Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) >= 6 mm >= 8 mm 

(NLT 124/84) <= 7 mm <= 10 mm 

Punt de reblaniment (A i B) >= 48°C >= 45°C 

(NLT 125/84) <= 57°C <= 53°C 

Punt de fragilitat Fraass  

(NLT 182/84) <= -8°C <= -10°C 

Ductilitat (5 cm/min) a 25°C  

(NLT 126/84) >= 90 cm >= 100 cm 

Punt d'inflació v/a  

(NLT 127/84) >= 235°C >= 235°C 

Densitat relativa 25°C/25°C  

(NLT 122/84) 1 1 

 

 

 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 

 

 

Característiques del residu de 

pel—lícula fina 

Tipus Betum 

   B 60/70     B 80/100   

Variació de massa  

(NLT 185/84) <= 0,8% <= 1,0% 

Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  

% penetr. orig. (NLT 124/84) >= 50% >= 45% 

Augment del punt de reblaniment  

(A i B) (NLT 125/84) <= 9°C <= 10°C 

Ductilitat (5 cm/min) a 25°C  

(NLT 126/84) >= 50 cm >= 75 cm 

 

 

 



25 

Millora de la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda.                                  DOCUMENT :3  

                             PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

Mescla bituminosa: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 

Tamisatge acumulat (% en massa) 

Fus (tamisos UNE 7-050) 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32 0,16 0,08 

D12 100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8   

D20 100 80-95 65-80 60-75 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8  

S12 100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8   

S20 100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8  

S25 100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

G20 100 75-95 55-75 47-67 28-46 20-35 8-20 5-14 3-9 2-4  

G25 100 75-95 65-84 47-67 40-60 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-4 

A12 100 65-90 50-75 20-40 5-20 2-4      

A20 100 65-90 45-70 35-60 15-35 5-20 2-4     

P10 100 80-90 40-50 10-18 6-12 3-6      

P12 100 95-100 60-80 32-46 10-18 6-12 3-6     

PA10 100 70-90 15-30 10-22 6-13 3-6      

PA12 100 100 50-80 18-30 10-22 6-13 3-6     

 

La mescla 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 (inclòs el pols mineral): 

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

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

- Mescles poroses............................± 2% de la massa total de granulats 

- Tamís 0,08 (UNE 7-050).....................± 1% de la massa total de granulats 

- Lligant hidrocarbonat.......................± 0,3% de la massa total de granulats 

 

2.15 Proteccions i senyalitzacions  

 

En els materials per a proteccions de vialitat i senyalització s'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

- Microesferes de vidre 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
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Plaques i caixetins per a senyals de trànsit: 

 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d'acer dolç de 

primera fusió, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora 

d'intensitat normal o alta. 

La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 

L'element de suport i ancoratge, ha de ser d'acer galvanitzat per immersió, en calent. 

Ha d'estar preparat per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 

 

Plaques i caixetins acabats amb làmina reflectora: 

 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 

contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i 

UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE  135-334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, 

de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol 

i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 

superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les  

especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 

 

2.16 Materials per al drenatge i l’evacuació  

 

Ho són els bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. S'han considerat 

els elements següents: 

- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 

- Bastiment de fosa grisa 

- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 

- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 

- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
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Bastiment: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

No han de tenir cops ni d'altres defectes. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com  a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge...............................................<= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació...............................................>= 30 mm 

 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment.............................................................± 1,5 mm 

- Amplària (amb encaixde la reixa correcte).............<= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa.....................................<= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment.........................................± 2 mm 

 

Bastiment d'acer galvanitzat amb traves: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 

Separació entre traves..............................................................<= 100 cm 

Dimensions del tub de travada..................................................20 x 20 mm 

Alçària del passamà de travada........................................................60 mm 

 

Bastiment amb reixa practicable: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

 

Reixa: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

La reixa ha de ser plana. 

A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant. 

Amplària màxima dels espais entre barrots: 

- 0° <= A <= 45°........................................................................<= 32 mm 

- 45° <= A <= 135°....................................................................<= 42 mm 

Llargària màxima de l'espai entre barrots: 

- 0° <= A <= 45°......................................................................<= 170 mm 

- 45° <= A <= 135°.................................................................Sense límits 

(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit)  

 

Toleràncies: 

- Dimensions.................................................................................± 1 mm 

- Guerxament................................................................................± 2 mm 



28 

Millora de la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda.                                  DOCUMENT :3  

                             PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

- Planor..........................................................................................± 1 mm 

 

Reixa fina: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com  a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular. 

 

Separació entre potes d'ancoratge...............................................<= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació................................................>= 30 mm 

 

 

  2.17 Materials per a pericons de canalitzacions 

 

Els pericons estan formats per un bastiment i tapa de fosa.  

Característiques generals: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca. No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc. 

Ambdues peces han de ser planes. Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. Han 

de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els 

assajos indicats a la UNE 41-300. 

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a 

poder-la aixecar. Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 

de residu. Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. La tapa i el 

bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

 

- La classe segons la UNE 41-300 

- El nom o sigles del fabricant 

- Referència, marca o certificació si la té 

 

2.18 Tubs per a clavegueres i col·lectors/ accessoris  

 

Són tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió i 

temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o a pressió. 

 

Característiques generals:  

 

En el cas de 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. 
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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. El tub ha de tenir la 

superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència del material, PE 50A 

- Diàmetre nominal 

- Gruix nominal 

- Pressió nominal 

- UNE 53-131 

- Identificació del fabricant 

- Any de fabricació 

*Tot en aquest mateix ordre. 

 

Material (UNE 53-188) Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375) 2,5% en pes 

 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

 

- 0°C < T <= 20°C 1 x Pn 

- 20°C < T <= 25°C 0,8 x Pn 

- 25°C < T <= 30°C 0,63 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C 0,5 x Pn 

- 35°C < T <= 40°C 0,4 x Pn 

- 40°C < T <= 45°C 0,32 x Pn 

*T = temperatura d'utilització 

Pn = pressió nominal 

 

Índex fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)<= 0,3 g/10 min 

Resistència a la tracció >= 19 MPa 

Allargament al trencament >= 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball <= 45°C 

Coeficient de dilatació lineal 0,2 mm/m °C 

 

 

 

 

 

 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
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Pressió nominal tub (bar) Pressió de prova a 20ºC (bar) 

4 12 

6 19 

10 30 

 

Gruix de la paret i pes: 

 

 

 

DN 

(mm) 

  PN 4 bar    PN 6 bar    PN 10 bar  

Gruix 

paret 

(mm) 

 

Pes 

(kg/m) 

Gruix 

paret 

(mm) 

 

Pes 

(kg/m) 

Gruix 

paret 

(mm) 

 

Pes 

(kg/m) 

10     2,00 0,05 

12     2,00 0,06 

16     2,00 0,09 

20     2,00 0,12 

25   2,00 0,15 2,30 0,20 

32   2,00 0,20 2,90 0,30 

40 2,00 0,25 2,40 0,20 3,70 0,40 

50 2,00 0,30 3,00 0,40 4,60 0,70 

63 2,40 0,50 3,80 0,70 5,80 1,10 

75 2,90 0,70 4,50 1,00 6,80 1,50 

90 3,50 1,00 5,40 1,40 8,20 2,10 

110 4,20 1,50 6,60 2,10 10,00 3,10 

125 4,80 1,90 7,40 2,70 11,40 4,10 

140 5,40 2,30 8,30 3,30 12,70 5,10 

160 6,20 3,00 9,50 4,40 14,60 6,70 

180 6,90 3,80 10,70 5,50 16,40 8,40 

200 7,70 4,70 11,90 6,80 18,20 10,40 

225 8,60 6,00 13,40 8,60 20,50 13,10 

250 9,30 7,40 14,80 10,60 22,70 16,20 

280 10,70 9,20 16,60 13,20 25,40 20,30 

315 12,10 11,70 18,70 16,70 28,60 25,70 

355 13,60 14,70 21,10 21,20 32,30 32,60 

400 15,30 18,70 23,70 26,90 36,40 41,40 

450 17,20 23,70 26,70 34,00 41,00 52,40 

500 19,10 29,20 29,60 41,90 45,50 64,60 

560 21,40 36,60 33,20 52,20   

630 24,10 46,30 37,40 66,50   

710 27,20 58,70 42,00 84,40   

800 30,60 74,30 47,40 107,00   
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1000 38,50 116,00     

 

 

Toleràncies: 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

 

DN 

(mm) 

 

Tolerancia 

màxima 

Ovalació absoluta 

Tub 

recte 

Tub 

enrotllat 

10 + 0,3 ± 0,2 ± 0,6 

12 + 0,3 ± 0,3 ± 0,8 

16 + 0,3 ± 0,4 ± 1,0 

20 + 0,3 ± 0,4 ± 1,2 

25 + 0,3 ± 0,5 ± 1,5 

32 + 0,3 ± 0,7 ± 2,0 

40 + 0,4 ± 0,8 ± 2,4 

50 + 0,5 ± 1,0 ± 3,0 

63 + 0,6 ± 1,3 ± 3,8 

75 + 0,7 ± 1,5 ± 4,5 

90 + 0,9 ± 1,8 ± 5,4 

110 + 1,0 ± 2,2 ± 6,6 

125 + 1,2 ± 2,5 ± 7,5 

140 + 1,3 ± 2,8 ± 8,4 

160 + 1,5 ± 3,2 ± 9,6 

180 + 1,7 ± 3,6  

200 + 1,8 ± 4,0  

225 + 2,1 ± 4,5  

250 + 2,3 ± 5,0  

280 + 2,6 ± 5,6  

315 + 2,9 ± 6,3  

355 + 3,2 ± 7,1  

400 + 3,6 ± 8,0  

450 + 4,1 ± 9,0  

500 + 4,5 ± 10,0  

560 + 5,0 ± 11,2  

630 + 5,0 ± 12,6  

710 + 5,0 ± 14,2  

800 + 5,0 ± 16,0  

 

-Gruix de la paret: 
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Gruix nominal e (mm) Tolerància màxima (mm) 

2,0 + 0,4 

2,3 - 3,0 + 0,5 

3,5 - 3,8 + 0,6 

4,2 - 4,8 + 0,7 

5,4 - 5,8 + 0,8 

6,2 - 6,9 + 0,9 

7,4 - 7,7 + 1,0 

8,2 - 8,6 + 1,1 

9,5 - 10,0 + 1,2 

10,7 + 1,3 

11,4 - 11,9 + 1,4 

12,1 - 12,7 + 1,5 

13,4 - 13,6 + 1,6 

14,6 - 14,8 + 1,7 

15,3 + 1,8 

16,4 - 16,6 + 1,9 

17,2 + 2,0 

18,2 - 18,7 + 2,1 

19,1 + 2,2 

20,5 + 2,3 

21,1 - 21,4 + 2,4 

22,7 + 2,5 

23,7 + 2,6 

24,1 + 3,9 

25,4 + 4,1 

26,7 - 27,2 + 4,3 

28,6 + 4,5 

29,6 + 4,7 

30,6 + 4,8 

32,3 + 5,1 

33,2 + 5,2 

36,4 + 5,7 

37,4 + 5,9 

40,9 + 6,4 

42,0 + 6,5 

45,5 + 7,1 

47,4 + 7,4 

 

 

Accessoris: 
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El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 

compatibles amb les del tub,  i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

2.19 Tubs per a transport d’electricitat  

 

Caracteritzats i definits per a l’empresa competent , en aquest cas “ENDESA”. En el cas de l’electricitat de 

forma general hauran de complir: 

 

- Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

- L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal.ladors o usuaris. 

- El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres. 

- Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

- Grau de protecció (UNE 20-324): 

- Resistència al xoc 5………………………………………IP-XX5 

- Resistència al xoc 7……………………………………….IP-XX7 

- Estabilitat a 60°C………………………………………………….> 1 h 

- Resistència a la flama (UNE 53-315)…………………..Autoextingible 

- Resistència a la flama (UNE 53-315)…………………..Autoextingible
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3. EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 

3.1 Replanteig 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de 

les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. El director comprovarà el replanteig executat pel 

contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut de la direcció d’obra 

la corresponent aprovació del replanteig. L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel 

contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els 

errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui la 

direcció d’obra. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic 

especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, 

bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada 

al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les 

característiques de l'obra. En les comprovacions del replanteig que la direcció d’obra efectuï, el contractista, al seu 

càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres 

interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel—les i bastides necessàries per 

la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la direcció d’obra per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista també serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per 

necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per 

escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

 

3.2 Moviment de terres/ explanada 

 

Aclariment i esbrossada del terreny 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
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Excavació de terra vegetal 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. 

Inclourà: 

Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització. 

- Execució de les obreAbans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a 

l'aprovació de la direcció d'obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha 

d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 

començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i 

fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-nivelladores per al seu 

aixecament. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la 

traça per l'emmagatzematge de laterra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la 

direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

Excavació en desmunt 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’explanació o caixa de 

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. Queden incloses en 

aquest concepte les següents operacions: 

• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d’explanació general, banquetes pel recolzament dels 

replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 

l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

 

• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials 

inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície 

a allò indicat als plànols o per l'Enginyer Director. 

 

• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de   despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
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• L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

•  Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

•  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Terraplè 

Consisteixen en l'estesa i compactació de sols procedents de les excavacions. Els materials que s'empraran 

seran sòls o materials locals que es classifiquen d'acord amb les següents característiques: 

 

• Sòls inadequats: 

Si no acompleixen les condicions mínimes tolerables. 

 

• Sòls tolerables: 

Amb menys del 25% de pedres de més de 15 cm. 

LL<40 o LLà<65 i IP> (0,6LL-9) 

densitat màxima corresponet al PROCTOR  NORMAL > 1,450Kg./dm3 

C.B.R. > 3 

contingut de materia orgànica < 2%. 

• Sòls adequats : 

Sense elements de grandària superior a 10 cm. 

sedassat pel tamís 0.080 

UNE < 35% en pes 

LL< 40 

densitat màxima PROCTOR  NORMAL > 1,750 Kg./cm3 

C.B.R. >5 amb inflor < 2% 

contingut de matèria orgànica < 1% 

• Sòls seleccionats: 

Sense elements de tamany superior a 8 cm 

sedassat pel tamís 0,080 

UNE < 25% en pes 

LL <30 

IP <10 

C.B.R. >10 sense inflor i sense matèria orgànica. 
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*No s'utilitzaran els sòls inadequats. Per al coronament s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats. 

 

Si el terraplè s'ha de construir sobre terreny natural primer s’extraurà el material inadequat i després s'escarificarà 

el terreny per tal d'aconseguir el travament idoni amb el terraplè. 

Els materials del terraplè s'estendran en capes successives, de gruix uniforme i sensiblement paral—leles a 

l'esplanada. El gruix de les capes serà suficientment reduït per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot 

ell el grau compactació exigit. Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent 

transversal necessari per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. Una vegada estesa la 

tongada, es procedirà, si cal, a la humectació, de manera que l'humitejat dels materials sigui uniforme. Una vegada 

aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. Aquesta 

compactació serà prou com per obtenir el 95% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 

 

Excavació de rases i pous 

 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. 

La seva execució inclou les operacions d'excavació, anivellament i evacuació del terreny, i el consegüent 

transport dels productes remoguts a un dipòsit o al lloc on s'hagi de fer-los servir. Es tenen en compte tres tipus 

d'excavació: 

 

- Excavació en roca : Quan únicament es pot excavar utilitzant explosius o compressor. 

- Excavació en terreny de trànsit : Quan no són necessaris els explosius o el compressor hi hagi roques 

descomposades i terres molt compactes. 

- Excavació en terres : Quan es tracta de materials no inclosos en els apartats anteriors. 

 

Les obres d'excavació s'executaran d'acord amb les dimensions indicades en els Plànols i es continuaran fins 

que s'obtingui una superfície ferma i neta, a nivell. 

S'asseguraran especialment les rases i pous d’una profunditat superior a 1,25m. Amb aquesta finalitat el 

Contratista haurà de fer els apuntalaments i estrebats que calguin o augmentar els talussos. En aquest cas serà 

preceptiva l'autorització de la Direcció de l'obra. Els apuntalaments i l'estrebat de les raseses faran, per regla 

general, de manera que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. El dimensionat de l'apuntalament 

s'efectuarà basant-se en les càrregues màximes que es puguin donar. Per baixar a les rases, únicament 

s'utilitzaran escales; queda absolutament prohibit pujar o baixar per l'estrebat. 

 

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant, caldrà fer ús del mitjans i instal.lacions auxiliars 

necessaris per eixugar-la. 

 

Els materials que s'obtinguin de l'excavació serviran per reomplir i, en el cas que sobrin o siguin inadequats, es 

traslladaran a un abocador. 
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Rebliment i compactació de rases i pous 

 

Es reomplirà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat aprovat per la Direcció de l'Obra. En el cas 

que en els plànols hi figuri un rebliment especial (material de filtre, per exemple), aquesta operació es farà amb 

material que compleixi les condicions corresponents a aquest Plec. El rebliment i recobriment es començarà 

quan les unions de les canonades i el seu suport ja estiguin en condicionsd'aguantar el pes de la massa i 

d'altres càrregues que puguin actuar. El rebliment i la compactació es faran amb picons manuals o bé 

compactadors lleugers. El rebliment es farà a ambdós costats a la vegada amb la finalitat d'evitar qualsevol 

desplaçament de la canonada o element de drenatge. 

 

Les últimes etapes del rebliment i del recobriment es realitzaran per capes que tindran un gruix que no amenaci 

l'estabilitat de la canonada, però que permetin, no obstant això, portar a terme la deguda compactació. Els 

instruments de compactació s'escolliran segons les condicions del sòl i de la construcció. No és admès l'ús de 

maquinària pesada de piconat i de vibració quan el gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la 

superfície siguin inferiors a un metre. 

 

Cal evitar càrregues excessives durant el procés de construcció, com per exemple el trànsit de maquinària o de 

vehicles pesats per damunt de la canonada recoberta. 

La retirada dels apuntalaments i sobretot de les traves s'efectuarà al mateix temps que el rebliment, tram per 

tram, de manera que la part que quedi sense estrebar es pugui reomplir i compactar tot seguit. 

 

Subministrament de terres d’aportació 

 

El subministrament de terra d'aportació podrà ser de 3 tipus: seleccionada, adequada o tolerable. Les 

característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 

de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

 

3.3 Bases, Sub-bases i paviments 

 

Bases i sub-bases 

 

 

Estan constituïdes per materials solts de granulometria contínua. 

Per a la seva execució es va estenent i compactant per tongades una vegada preparada la superfície existent. La 

compactació es continuarà fins aconseguir una densitat igual, com a mínim, a la que correspongui al noranta-cinc 

(95%) per cent de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat de compactació, segons Norma NLT 108/72.Els 

materials que es faran servir seran àrids, sorres, escàries, sòls seleccionats o materials élocals, lliures de 
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matèries estranyes, que compleixin les següents condicions: 

 

 

Paviments 

Els paviments dels vials estan formats per mescles bituminoses col—locades a temperatura superior a la de 

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

 

- Comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col—locació de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. S'ha d'ajustar 

a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la direcció d’obra. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i 

acabat que la resta de la capa. 

 

 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura............................................................ ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes................................................................... ± 15 mm 

- Planor de la capa de rodadura....................................................... ± 5 mm/3 m 

- Planor de les altres capes ............................................................. ± 8 mm/3 m 

- Regularitat superficial de la capa de rodadura ............................<= 5 dm2/hm 

- Regularitat superficial de les altres capes .................................<= 10 dm2/hm 

- Gruix de cada capa..................................................... >= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt .......................................................  >= 90% del gruix teòric 

 

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. S'han de 

suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
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El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificats o aigua a la 

superfície. L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

 

 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. L'estesa de 

la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible. La mescla 

s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta i en condicions de ser 

compactada. 

 

A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa 

en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. 

 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què 

inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja 

de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. S'ha de procurar que els junts transversals 

de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm una de 

l'altra. Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. Els junts han de tenir la 

mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i 

allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 

capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar una càrrega. S'ha de 

realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir 

manualment. Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han 

de corregir segons les instruccions de la direcció d’obra. No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la 

mescla no estigui compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

Recs 

Els recs seran amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 

S'han considerat els següents regs: 

 

• Reg d'emprimació 
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• Reg d'adherència 

• Reg de penetració 

 

 

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

 

En el reg d'emprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. La seva aplicació 

ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball 

transversals. Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

 

En els recs d'imprimació o de penetració, quan la direcció d’obra ho consideri oportú es podrà dividir la dotació 

prevista per a la seva aplicació en dues vegades. La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants 

especificades a la D.T. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha de ser 

reblandida per un excés d'humitat. 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. La superfície per regar 

ha de ser neta i sense material engrunat. La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una 

viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 

 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el 

reg. L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal. 

On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el 

curat o la ruptura del lligant. 

 

Res d’adherència: 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de 

reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. En una segona 

aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el 

lligant. El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la 

seva totalitat, pel tamís 5 mm(UNE 7-050). 
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Reg d’imprimació o de penetració 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. Si 

durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a 

velocitat <= 30 km/h. La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 

4,76 mm. 

 

3.4 Senyalitzacions  

 

 

Consisteix en el subministrament i col—locació d'elements de suport de senyals verticals de trànsit. S’han considerat 

les col—locacions següents: 

- Suports clavats 

- Suports formigonats 

- Suports soldats a les plaques d’ancoratge de la fonamentació 

 

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

• En el cas de suports clavats: 

- Replanteig previ 

- Col.locació del suport amb màquina 

• En el cas de suports formigonats: 

- Replanteig previ 

- Preparació de la superfície a formigonar 

- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat dels fonaments 

- Col—locació de les armadures dels fonaments, en el seu cas 

- Formigonat 

- Col—locació del suport 

• En el cas de suports soldats a la placa d’ancoratge: 

- Replanteig previ 

- Preparació de les superficies a soldar 

- Execució de la soldadura 

- Protecció de la superficies soldades 

 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la direcció d’obra. Ha de sobresortir del terreny una alçària 

suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçària mínima d'un metro respecte a la rasant 
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del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçària mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la direcció 

d’obra. La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 

restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. L'ancoratge del suport ha de ser suficient per 

resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li  

 

correspongui. Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig .......................................................................................... ± 5 cm 

- Alçària ................................................................................................ + 5 cm 

- Verticalitat .............................................................................................. ± 1° 

 

Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha de ser aprobat per la direcció d’obra. 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat el suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

No s´ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

 

La soldadura executada en obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb electrode fusible de calitat 

estructural bàsica. Les soldadures es duran a terme protegides de la pluja i amb una temeperatura >0ºC, Per a 

temperatures < 0ºC es necessita l’autorització de la D.F. Abans de soldar es netejaran les superficies a unir de 

grases, òxids y pintura i es tindrà cura de que quedin netes. Els cordons de soldadura succesius no produiran 

osques. Després d’executar un cordó de soldadura i abans d’executar el seguent es netejarà la escòria amb una 

piqueta i un repall de pues d’acer.  

 

3.5 Drenatge i canalitzacions  

 

Subministrament i col—locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col—locació del morter, si és el cas 

- Col—locació del bastiment i/o la reixa 

 

El bastiment o la reixa fixa col—locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 

abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 

parets de les parets de l'element drenant. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla 

que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
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La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa 

col—locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 

reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

 

 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament............................................................................± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment ................... - 10 mm 

 

El procés de col—locació no ha de produir desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

 

3.6 Clavegueram  

 

Formació de claveguera o col—lector amb tubs de polietilè col—locats soterrats. L'execució de la unitat d'obra inclou les 

operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la direcció d’obra. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. Els tubs han d'estar situats 

sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat. El junt entre els tubs és 

correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 

pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada. 

 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 

pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 

pressió interior i d'estanqueïtat en els trams que especifiqui la direcció d’obra. Per damunt del tub s'ha de fer un 

reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
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Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

 

- En zones amb trànsit rodat ..................................................... >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat......................................................  >= 60 cm 

  -  Amplària de la rasa.........................................>= diàmetre exterior + 50 cm 

  - Pressió de la prova d'estanquitat .............................................. <= 1 kg/cm2 

 

Abans de baixar els tubs a la rasa cal examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. Abans de la 

col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma 

que no rebin cops. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

 

Durant el procés de col—locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 

del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. Les tuberies i rases s'han de mantenir 

lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels 

punts baixos. Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

 

Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin   

impedir el Correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). En cas d’interrompre’s la    

col·locació dels tubs s’ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els    

treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. Si es produeixen fuites apreciables durant la prova 

d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 

3.7 Canalitzacions de Serveis  

 

Les canalitzacions s’han dut a terme per tal de poder fer-se la canalització dels serveis necessaris (aigua 

abastament, electricitat, gas...) S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

- Reblert de la rasa amb formigó 

 

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

- Col—locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

Els tubs col—locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
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Reblert de la rasa amb terres: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes..........< 25% 

Contingut en matèria orgànica (NLT-118) ........................................................Nul 

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152)...............................................Nul 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

 

Reblert de la rasa amb formigó: 

 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 

massa. 

 

Gruix del formigó per sota del tub més baix ................................... >= 5 cm 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) ................>= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de col—locar a la rasa 

abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonar no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
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4.AMIDAMENT I ABONAMETN DE LES OBRES  
 

4.1 Amidament de les obres 

 

La direcció de l’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions, 

l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior. El Contractista o el seu 

delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament 

ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui 

realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 

les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

4.2 Abonament de les ob res 

 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per 

obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. La descomposició dels preus unitaris que figuren en el 

Quadre de preus núm. 2, és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el Contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que en la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin hipòtesi no 

coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i ma d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de 

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

materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se com 

a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

Altres despeses per compte del Contractista 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els 

requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 
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- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

 

- Les despeses de subministrament, col—locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris    

per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal—lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal—lacions per al subministrament de l’aigua i energia  

elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal—lacions provisionals. 

       - Les despeses de retirada de materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 

 

4.3 Unitats i criteris d’amidament de cada unitat d’obra i partides d’ob ra 

 

Aigua 

l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra 

 

Sorres 

kg de pes necessari subministrat a l'obra 

 

Graves 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra 

 

Tot-u 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra 

 

Terres 

m3 de volum necessari subministrat o extret de l'obra 

 

Conglomerants i lligants 

kg de pes necessari subministrat a l'obra 

 

Formigons estructurals en massa 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra 

 

Materials per a revestiments i pintures de senyalització 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, abonat segons superfície o longitud realitzada segons si tenim 
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marques longitudinals o no. 

 

 

 

Materials per a paviments, mescles bituminoses 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció 

de la mescla bituminosa. 

 

Proteccions i senyalitzacions 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Materials per al drenatge i l’evacuació 

-Bastiment: m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

-Reixa: Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Materials per a pericons de canalitzacions 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Tubs per al transport d’electricitat 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

Parts proporcionals accessoris per instal·lacions 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

Tubs per a clavegueres i col·lectors/accessoris 

m de llargària necessària subministrada a l’obra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, juliol de 2011 

L’Autor del Projecte,  
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Olga Parera Ferrer 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

 


