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1. Condicions Generals 

1.1. Identificació de les obres 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del projecte “Passarel·la sobre el riu Sec 

de Cerdanyola entre el Passeig de la Riera i el carrer del Riu Sec” 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions Generals comprèn el conjunt d’especificacions que haurà de complir la contracta per 

tal de garantir uns mínims de qualitat i de procedir per tal de que l’execució del projecte es dugui a terme sota 
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unes garanties d’èxit  assegurant una bona longevitat de la vida útil de les estructures dins de l’àmbit del 

projecte. 

El desconeixement del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o de les instruccions, plecs o normes 

promulgades per l’administració que puguin ser d’aplicació en aquest projecte, no eximirà al contractista de 

l’obligació del seu compliment. 

Les condicions Tècniques Generals del Present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 

Prescripcions Tècniques Particulars dels capítols posteriors a aquest. 

1.3.  Documents del projecte 

El projecte, segons la llei 3/2007 de les obres públiques, constarà dels següents documents: 

- Memòria: Descriptiva dels objectius de l’obra, explicant els antecedents, les necessitats que han de 

satisfer-se i la justificació de la solució adoptada. 

- Plànols:  De conjunt i de detalls necessaris  perquè  el conjunt de l’obra quedi perfectament definida. 

- Plec de Prescripcions Tècniques:  En el que hi haurà realitzada una descripció de les obres, amb 

l’especificació  de la forma d’execució, les obligacions de caràcter tècnic que corresponen al 

contractista, el sistema d’amidaments de les unitats d’obra executades i el control de qualitat de l’obra. 

- Pressupost: En el que consten els preus unitaris i desglossats, si fa falta, i l’estat dels amidaments. 

També s’inclouran els costos estimats dels assaigs  necessaris per al control de qualitat i el import 

estimat de  les actuacions de prevenció  dels riscos laborals. 

- L’Estudi de Seguretat i Salut: O d’acord amb la vigent legislació  en matèria de Seguritat i Salut en el 

treball. 

- L’Estudi d’Impacte Ambiental i gestió de residus: On s’expliquen totes les mesures a adoptar  en relació 

amb la sostenibilitat i l’eficàcia ambiental de l’obra, la minimització de l’impacte sobre el medi i 

l’explicació de l’adequada gestió dels residus generats per l’obra. 

- Annexes a la memòria: on s’explica les condicions de contorn que afecten al desenvolupament del 

projecte com ara: un estudi geotècnic, un estudi Hidràulic, referències per al replanteig de l’obra, un 

programa del desenvolupament de les tasques... 

S’entenen per documents contractuals, aquells que lligats per contracte son d’obligat compliment, llevat de 

modificacions degudament justificades i aprovades  per un òrgan competent: 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques al complert 

- Quadre de preus número 1 

- Quadre de preus número 2 

- Pressupost  

La resta de documents del projecte  tenen una funció informativa. 

Els documents lligats per contracte, defineixen l’àmbit del projecte i per tant el contractista no podrà al·legar 

cap modificació en les condicions de contracte en base a les dades dels documents informatius. 

Qualsevol dubte en la interpretació de la documentació contractual per part del contractista haurà de ser  

comunicat al Director d’Obra, el qual donarà les explicacions i aclarirà els detalls que no estiguin perfectament 

definits en els plànols. Serà responsabilitat del contractista comprovar la no existència de contradiccions en els 

plànols i de qualsevol error que això comporti. 

En el cas que hi hagi contradiccions entre els Plànols i el plec de Prescripcions Tècniques Particulars, aquestes 

últimes prevaldran sobre dels plànols. A més a més, ambdós documents prevaldran per sobre de les 

Prescripcions Tècniques Generals.  

En qualsevol desavinença entre els plànols i el pressupost o els quadres de preus i el pressupost, sempre 

prevaldrà la informació continguda tant en els plànols com en els quadres de preus. 

Qualsevol directriu esmentada en un sol dels documents contractuals tindrà la validesa com si en constés en 

tots. D’altra banda, si hi ha omissions o descripcions errònies necessàries per al correcte procedir de l’obra, serà 

obligació del contractista  executar aquets detalls omesos i sotmetre’ls a l’aprovació del Director d’Obra. 

1.4. Obligacions del contractista  

Tal i com es disposa en  el Plec de Clàusules  Administratives Generals , el contractista estarà obligat a  la 

designació d’un “cap de les obres” una “oficina d’obres” i un “llibre d’obres”. 

L’adjudicatari està obligat a adscriure un Enginyer de Camins, Canals  i Ports i un enginyer Tècnics d’obres 

públiques, o  equivalentment, un enginyer en el grau de  construccions civil o de la construcció  i un enginyer  

amb el Màster  de Camins, Canals i Ports. 

 El contractista estarà obligat a complir amb la legislació vigent, en quant a  emmagatzematge, codi de 

circulació, reglament de policia..., durant el desenvolupament dels treballs, encara que no estigui explicat en el 

Plec de Condicions o qualsevol altre document contractual. 

El contractista  haurà de reparar o indemnitzar, a càrrec seu , els serveis públics o privats fets malbé. El 

contractista adoptarà, sobretot en aquest cas, les mesures  necessàries per tal d’evitar la contaminació del riu, 

dipòsits d’aigua i el medi ambient, essent responsable  dels danys i perjudicis causats. 

El contractista haurà de mantenir, durant l’execució de l’obra, i refer els serveis afectats quan finalitzi l’obra. 

1.5. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes  generals, a no ser que s’especifiqui el contrari en el plec de prescripcions 

tècniques particulars, el contractista és farà càrrec de les despeses següents: 

- Despeses corresponents a instal·lacions  i equips de maquinària 

- Despeses de construcció i retirada de  tota mena de construccions auxiliars 

- Despeses de llogaters i d’adquisicions de terrenys per al dipòsits de maquinària 

- Despeses de protecció de l’obra 

- Despeses de retirada de materials  rebutjats, evacuació de restes i neteja general de l’obra 

- Despeses de permisos i llicències necessàries 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 

En cas de rescissió de contracte, sigui quina sigui la causa, les despeses de liquidació aniran a càrrec del 

contractista 

1.6. Replanteig de les obres  
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El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials  que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els detalls que la direcció consideri necessaris  per a 

l’acabament exacte de la planta i perfils de les unitat d’obra. 

Tots els materials, equips i mà d’obra anirà a càrrec del contractista 

1.7. Materials 

Si les procedències  dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà  d’utilitzar, de 

forma obligada, les esmentades procedències, llevat d’autorització del Director d’Obra. Quan el Projecte es 

desenvolupa o complementa mitjançant projectes parcials  o d’altres documents tècnics, cada projectista 

assumeix la titularitat del seu projecte. Si  per no complir les prescripcions del plec es rebutgen materials 

procedents de llocs  que figuren com a utilitzables,  el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials 

que si compleixin les prescripcions,sense que això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista avisarà amb temps de la procedència dels materials a la direcció d’obra i aportarà les dades 

necessàries  que es refereixin tant a la quantitat com a la qualitat. 

1.8. Abocadors, jaciments i préstecs 

Llevat  manifestació expressa contraria en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

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

El fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesis  feta en la justificació del 

preu unitari, no serà causa per modificar el preu unitari. 

1.9. Servituds i Serveis afectats 

Els  objectes afectats seran traslladats  o retirats per les Companyies i organismes corresponents. Malgrat tot el 

contractista es farà càrrec de la localització i protecció, així com l’abonament  de tots els treballs, ja siguin 

realitzats per les empreses corresponents, com per la mateixa contracta. 

1.10. Revisió de preus 

Els preus previstos en el projecte seran invariables durant la totalitat de l’obra; així doncs no es contempla en el 

present contracte cap fórmula de revisió de preus. 

1.11. Revisió de preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus n.1, serà el que s’aplicarà als amidaments per obtenir 

l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris  que figuren al Quadre de Preus n.1 inclouen sempre: subministrament, transport, 

emmagatzematge, manipulació  i utilització  de tots els materials, mitjans i maquinàries  necessàries per a 

acabar la unitat  corresponent, més els costos indirectes. 

La descomposició  dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus n.2  és d’aplicació exclusiva a les unitats 

d’obra incompletes; el contractista no podrà  reclamar la modificació dels preus  del quadre n.1, per a les unitats 

totalment executades , per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus n.2. 

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

corresponents  Articles del Plec, no és exhaustiva, sinó enunciativa. Per això les  operacions  o materials no 

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

conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Si fos necessari establir alguna modificació que obligués a utilitzar una nova unitat d’obra  no prevista en els 

quadres de preus , es determinarà un nou preu. En tot cas, es farà  abans de que s’executi la nova unitat  i el 

preu d’aplicació serà fixat per l’Administració, a proposta del director d’obra  i de les observacions del 

contractista. 

1.12.  Partides alçades 

Les partides que figuren com a alçades de pagament íntegre a les Prescripcions Tècniques Particular, als 

quadres de preus  o al pressupost, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals 

corresponen. 

1.13. Neteja final de les Obres 

Una vegada  acabades les obres, totes les instal·lacions, els dipòsits, i els edificis construïts amb caràcter 

temporal per al servei d’obra , s’hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original. 

Tot això s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques  

d’acord amb el paisatge circumdant. Aquets treballs es consideren inclosos en el contracte, i per tant, no seran 

objecte d’abonaments directes per a la seva realització. 

1.14. Recepcions i termini de garantía 

El procediment de recepció de les obres es regirà pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

1.15. Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats i reparacions  per al perfecte 

funcionament de l’estructura. L’esmentada conservació  s’estén a totes les obres executades sobre el mateix 

contracte (obra principal, accessos, plantacions, enllumenat... 

El contractista es farà càrrec de les despeses corresponents degudes  al manteniment, les assegurances, així 

com  a la reposició dels robatoris, des de l’inici de les obres fins a la recepció. 

1.16. Disposicions aplicables 

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

següent: 

- Llei 30/2007 Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 817/2009 que desenvolupa la llei anterior 

- Plec de Clàusules Administratives Generals de a la Contractació d’Obres públiques 

- Instrucció IAP sobre” Las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” 

- Instrucció EHE-08 “Instruccion  de Hormigón Estructural” 

- Instrucció EAE “Instruccion de Acero Estructural” 

- Normativa  particular  dels capítols de les prescripcions tècniques particulars 
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1.17. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat  senyalitzar l’existència de rases obertes, i n’impedirà l’accés a totes les persones 

alienes a l’obra, i barrarà tota zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària.  

El contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si s’escau, 

construirà el desviaments provisionals que siguin necessaris , sense que això sigui motiu d’increment del preu del 

Contracte. 

Totes les despeses  que derivin del concepte de tancament i vigilància de l’obra, senyalització i desviaments es 

consideren inclosos dins dels preus de contracte. 

1.18. Mesures d’ordre i Seguretat 

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

dels treballs, essent l’únic responsable dels accidents  i perjudicis  que pugui sofrir els treballadors o tercer 

durant l’execució de les obres. 

El contractista està obligat a contractar una assegurança a tot risc de construcció que li cobreixi els desperfectes 

que pugui ocasionar, tant a la pròpia obra, com a la maquinària, com als materials o a les persones. 

1.19. Abonament de les unitats d’obra 

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

n.1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

1.20. Control d’unitats d’obra 

La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats 

d’obra , escollint el que sigui més adient per a les condicions d’obra. 

El laboratori encarregat  del control d’obra realitzarà tota els assaig  del programa, amb prèvia autorització de la 

direcció facultativa d’acord amb el següent funcionament: 

-  És criteri de la direcció facultativa  ampliar o reduir el nombre de controls que s’elaboraran i abonaran, 

sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

- Els resultats de cada assaig seran comunicats simultàniament  a la direcció d’obra i  l’empresa constructora. 

 

2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

2.1. Moviments de terres  

Segons l’estudi geotècnic  del que es disposa, es d’esperar la presencia de materials quaternaris. En els primers 

30-40 cm es preveu  l’aparició de terra vegetal que serà retirada abans de qualsevol excavació   en desmunt o 

rasa i que serà transportada a un abocador o dins de la obra, segons decisió  de la direcció d’obra. El següent 

material són argiles remogudes  amb potències diferents en funció de la riba del riu. Els pròxims materials són 

sorres i graves sobre els quals es fonamentaran les sabates superficials i a partir d’aquí argiles compactes de 

gran capacitat portant i a una potencia ja considerable sorres grolleres. 

El balanç de terres del projecte és positiu, però degut al component argilós dels materials extrets s’haurà de 

precisar d’un material més drenant  per omplir els calaixos i una capa de Tot-ú per les ultimés capes sota el 

paviment  i en el marge dret. 

2.1.1. Esbrossada del Terreny 

S’abonarà per metres quadrats (m2) segons el preu corresponent al Quadre de Preus n.1, deduïts de les 

excavacions teòrics obtinguts de l’aplicació dels criteris definits en aquest projecte a les alçades executades. 

En el preu s’inclou la càrrega sobre camió , el transport fins el lloc d’emmagatzematge. 

2.1.2. Excavació de l’Explanació i préstecs 

En aquest projecte es consideren excavacions en terra vegetal i argiles remogudes amb un coeficient 

d’esponjament del 15%. 

S’abonaran per metres cúbics(m3) segons el preu corresponent  del Quadre de Preus n.1, deduïts a partir de les 

seccions o amplades teòriques definides en els plànols. 

En el preu s’inclou la càrrega sobre camió , el transport fins l’abocador i les tasses i preus d’aquest. 

2.1.3. Excavació de rases 

A les excavacions de fonaments es considera que el talús tindrà un pendent de 1/3  i el seu peu es situa com a 

màxim a 500mm de la cara exterior de la sabata o encep. Qualsevol increment  respecte aquest criteri  anirà a 

càrrec del contractista. En el preu s’inclouen els apuntalaments necessaris, així com la càrrega sobre camió , el 

transport fins l’abocador i les tasses i preus d’aquest. 

El mesurament serà en metres cúbics (m3) segons el preu corresponent  del Quadre de Preus  n.1 deduïts a 

partir de les seccions o amplades teòriques definides segons els següent criteri. 

2.1.4. Advertències generals 

El contractista, a l’executar les excavacions s’atindrà sempre als plànols i/o les instruccions de la direcció 

facultativa. En cas de que l’excavació no fos suficientment definida, sol·licitarà l’aclariment necessari abans de 

procedir a la seva execució. Per tant no seran d’abonament els despreniments ni els augments de les seccions 

no previstos. 

Contràriament, si seguint instruccions del facultatiu, s’executés menor volum d’excavació que el que resulta als 

plànols, sols es considerarà  l’abonament del volum realment executat. 

S’entén que tots els elements auxiliar  com: consum d’energia, instal·lacions,  maquinària, filtracions.., estan 

inclosos dins del preu unitari. 

2.2. Terraplens i rebliments localitzats 

2.2.1. Mesurament i abonament 

És mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat per 

diferencia de perfils , presos abans i després dels treballs. 



Plec de Prescripcions Tècniques  Projecte “ Passarel·la sobre el Riu Sec a Cerdanyola del Vallès, entre el Passeig de la Riera i el Carrer del Riu Sec” 
 

~ 6 ~ 

 

El preu inclou  el transport del material en el rebliment i terraplens des de qualsevol punt de l’obra. El preu  de 

subministrament de materials de rebliment procedents de l’exterior de l’obra( terra seleccionada i Tot-ú) inclou  

el cost de les autoritzacions legals, el transport i la col·locació a obra. 

El contractista haurà de trobar les zones de préstecs  i obtenir els permisos que siguin necessaris i sotmetre’ls a 

l’aprovació del Director d’Obra abans de començar les excavacions. 

2.2.2. Penalitzacions 

En el cas d’incompliment de les especificacions que afectin a un lot determinat de la partida  sempre que el 

Director d’Obra no consideri  que no impliquen una pèrdua significativa en la funcionalitat i seguretat. El lot de 

la partida  podrà acceptar-se aplicant la reducció corresponent a la certificació de la partida corresponent: 

- Rebaixa de l’Abonament = Abonament partida d’obra x volum lot(s) afectat x (N/10) 

N = (0.5-3) a criteri de Director d’obra en funció de la pèrdua de qualitat 

En cas de l’aportació d’un terreny inacceptable el contractista estarà obligat a la extracció dels lots defectuosos i 

al posterior rebliment amb el material adient. Tota aquesta operació anirà a càrrec del contractista i només se li 

abonarà el preu del volum de terres acceptat pel Director d’Obra. 

3. Estructures  i obres de fàbrica 

3.1. Armadures a usar en formigó armat 

Seran D’aplicació l’EHE i el PG-3  articles 241,242, 600 excepte en els preceptes modificats en aquest plec. 

L’acer armat de que es disposarà en obra serà del tipus B500S, excepte en els murets guia de pantalles i 

l’armadura a tallant, que seran un B400S, tots degudament normalitzats. 

Les armadures seran sempre corrugades i es desestimaran  totes aquelles barres que tinguin defectes 

superficial i esquerdes. S’hauran de  rebre els documents i comprovar que l’origen de les armadures, les 

característiques del material i la garantia del fabricant  s’ajusten a les series definides en la EHE. 

S’abonaran en Quilograms (Kg), segons el preu corresponent al Quadre de Preus n.1, deduït a partir de les 

longituds i secció teòrica, obtinguda del diàmetre nominal de les barres mostrades als plànols, aquest preu 

compren els elements de sosteniment de les barres  en la seva posició, rigiditzadors, separadors,  equips i 

operaris necessaris, que en cap cas seran d’abonament apart. No serà mesurable cap increment per lligats, 

retalls, cavalgaments..., perquè es consideren inclosos en el preu unitari. 

El contractista haurà de permetre l’examinació, per part de la direcció d’obra, de l’armat col·locat abans de les 

operacions de formigonatge. Es recomana tant al contractista  com a la direcció d’obra  portar un ampli 

reportatge fotogràfic per tal de tenir un control de la col·locació per resoldre possibles dubtes futurs. 

3.2. Formigons 

3.2.1. Mesurament i abonament 

S’aplicarà  pel que fa a formigons,  el que recomana la instrucció EHE i el PG-3 article 610 

Els formigons  de les estructures d’accés, els muret guia de pantalles i sabates i enceps seran  del tipus HA-

25/P/20/IIa; el dels pilots serà del tipus HA-30/L/20/IIa i el del estrep més el Tauler HA-30/B/20/IIa. 

Els formigons de neteja, els de anivellament  i d’ompliment de buits seran del tipus HL-150/P/20/IIa 

No es farà servir cap additiu que no hagi estat  prèviament provat pel director d’obra. 

El mètode d’abocament del formigó serà mitjançant una bomba de formigó excepte en els murets guia de les 

pantalles. 

Serà obligació del contractista portar un reconeixement de la zona on es col·locarà cada lot de formigó, per tenir 

un control davant possibles problemes en un futur. 

S’abonaran en metres cúbics (m3), segons els preus corresponents  al Quadre de preus n.1, deduït a partir del 

volum teòric de formigó a partir dels plànols.  

En el volum amidat, no es restarà el volum de les armadures, ja que es pressuposa que aquest serà el volum 

destinat als assaigs. Per tant el contractista no podrà demanar l’abonament del volum de formigó destinat als 

assaigs, ni el que es perdi al netejar els camions formigonera. 

En aquest preu queden inclosos tots els materials  i també additius, que el director facultatiu cregui oportú ús, 

així com també tots els elements  necessaris de fabricació, posada a l’obra  i curat del formigó. Es considera 

també inclòs en el preu el cost  d’utilització de la bomba de formigó per a la col·locació del producte acabat.  

El formigó dels pilots de fonamentació es considera inclòs en la unitat d’obra corresponent. 

3.2.2. Penalitzacions 

En el cas de l’ incompliment de les especificacions dels diferents tipus de formigó, sobretot en la presencia de 

lots de formigó amb resistències més baixes de les que preveu el projecte, es podrà, i sempre que el director 

d’obra consideri que no comprometen la seguretat estructural de l’estructura, penalitzar en la certificació de la 

partida d’obra corresponent segons la formula següent.  

- Abonament final = Abonament  total Partida d’obra x N x R  

On 

 N = (numero de lots compromesos x volum de lots)/(volum del total de lots) 

R = (resistència de projecte -  mitja de les resistències dels assaigs)/( resistència de projecte) x 10 

 Si N<= 5% i R<= 2 només s’aplicarà a partir de la segona estructura que presenti lots amb una resistència menor 

que la de projecte. 

Queda a decisió del Director d’Obra un cop N>=5% o  R>2 el realitzar  nous assaigs no destructius o 

semidestructius per tal de comprovar la resistència real de l’estructura en aquells llocs on hi hagi els lots 

defectuosos.  Un cop el director d’Obra tingui constància de la resposta estructura, serà ordenarà a la 

constructora que prengui les mesures adients  sempre a càrrec del contractista. 

En el cas que el Director d’Obra ordeni l’enderroc de l’estructura per la causa que sigui, al contractista només se 

li abonarà  una sola vegada els preus, corresponents al Quadre de Preus n.1, del volum teòric de formigó en els 

plànols sense la rebaixa. 

3.3. Pilots de formigó armat realitzats insitu 
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Seran d’aplicació l’EHE i el PG-3. Article 671 

Els pilots s’escapçaran un mínim de 350 mm i hauran de sobresortir un mínim de 50mm damunt de la capa de 

formigó de neteja. Per tant per a la seva realització s’excavarà  primer fins a un nivell 40 cm per sobre de la base 

de l’encep prèvia al projecte, es realitzaran pilots  a partir d’aquest nivell provisional i un cop endurits  

s’excavaran les terres restants  a l’espai entre pilots  fins al nivell de la base de l’encep indicat als plànols. 

Posteriorment es procedirà a l’abocament del formigó de neteja i seguidament al seu escapçat. 

La perforació vertical haurà d’assegurar el sosteniment de les parets, en aquest cas amb llots. 

Les armadures  estaran disposades centrades dins de cada pilot. Hi haurà un punt de soldadura en cada 

creuament de les armadures longitudinals amb els cèrcols  circulars. 

La mesura i abonament es farà per metres lineals (m) realment executats a comptar des de la punta fins a la 

cara inferior de l’encep, als que se’ls aplicarà el preu corresponent en el Quadre de Preus n.1. Aquest preu 

inclou  la part proporcional  del sobrecost degut a l’excés de longitud , els excessos respecte als valors teòrics 

del consum de formigó, així com els mitjans auxiliars necessaris  per a la completa instal·lació  de la unitat 

d’obra. 

No s’abonaran les probes de càrrega sobre els pilots, els assaigs de les noves series de control ordenades pel 

Director d’Obra, els pilots defectuosos. 

3.4. Pantalles 

Serà d’aplicació la instrucció EHE-08 

Formació de pantalles de formigó armat de 60 cm d’espessor, i abocament amb bomba. Executada en 

condicions complexes. Muntatge i desmuntatge del sistema d’encofrats, instal·lació, però no subministrament 

d’armadures. 

L’amidament de les pantalles es realitzarà en metres quadrats (m2), segons els preus del quadre de preus n-1 

3.5. Encofrats 

S’executaran segons l’EHE i el PG-3. Article 680 

Podran ser metàl·lics o de fusta, però en qualsevol cas haurien de tenir la rigidesa suficient  per resistir sense 

deformacions  les accions de  degudes a l’empenta del formigó fresc i del vibrat, sense que es produeixi pèrdues 

de beurada. 

Si s’utilitzen productes  per facilitar el desencofrat, no hauran de deixar rastre en els paraments, no  haurien de 

impedir la posteriors aplicació de revestiments o construcció de juntes de formigonat, en conseqüència tots 

aquets productes  hauran d’estar aprovats prèviament per la direcció D’obra. 

Els amidaments es realitzaran en metres quadrats (m2) de superfície de formigó obtinguda dels plànols. 

El preu inclou la part proporcional de formació de junts de retracció i junts de dilatació, que no s’abonaran a 

part. 

L’abonament es realitzarà  als preus indicats den el Quadre de Preus n.1, segons es tracti de encofrat en 

paraments ocults o vistos. 

El preu inclou tots els cindris , apuntalaments, estintolaments i elements auxiliars necessaris per a garantir 

l’estabilitat de l’encofrat. 

L’execució de la unitat inclou les operacions de projecte de càlcul resistent de l’encofrat, construcció  i 

muntatge de l’encofrat i desencofrat i mètodes auxiliars per dur a terme aquestes operacions. 

Les irregularitats i coqueres  que apareixin seran  corregides  seguint les indicacions de la Direcció d’Obra 

3.5.1. Encofrats en parament ocults 

Els encofrats ocults podran ser de fusta o metàl·lics.  Es podran utilitzar taules o taulons sense raspallar i 

d’amplades i de llargades no necessàriament uniformes 

Els encofrats  de superfícies ocultes s’utilitzaran a les sabates del fonaments, i els paraments dels murs que 

estaran en contacte amb el terreny. 

3.5.2. Encofrats en paraments vistos 

Els encofrats de superfície vista seran especialment cuidats, de fusta encadellada de primera qualitat 

La fusta a utilitzar en forma de taula o tauló en aquets encofrats serà prèviament regruixada, enquadrada, 

cairejada i polida. 

No s’admetran aquelles taules o taulons amb marques de més de 3mm 

En els encofrats de fusta i aglomerat en paraments vistos, no es toleraran més de quatre aplicacions 

3.6. Aigua 

L’aigua per  a amasat  i curat dels formigons complirà les especificacions  de la EHE i el PG-3 article 280. 

En general podran ser usades,  tant per l’amasat com per el curat de morters i formigons, les aigües 

caracteritzades com aigües potables. 

Es prohibeix expressament l’ús de  l’aigua del mar. 

Si el formigonat es realitza en ambient fred, amb risc de gelades , podrà utilitzar-se per l’amasat, sense 

necessitat d’adoptar precaucions especials, aigua calenta fins a una temperatura de quaranta graus  centígrads 

(40ºC). 

L’aigua no té un abonament, ja que està inclòs en el del formigó. 

3.7. Bases d’anivellament  de morter 

Serà d’aplicació el PG-3 article 611 junt amb els següents punts. 

L’execució dels replans inferiors d’anivellament es realitzaran amb la major cura , per tal de garantir la perfecta 

horitzontalitat de les plaques de suport dels recolzaments. 
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Les bases de morter s’abonaran en decímetres cúbics (dm3) realment executats mesurats sobre el plànol, 

segons el preu corresponent dels Quadre de Preus n.1 el qual cobreix tant el material com els encofrats  i la 

resta de mitjans auxiliars necessaris per a la seva completa instal·lació 

3.8. Aparells de recolzament 

Serà d’aplicació el pg-3 article 692 

Pel recolzament de les estructures metàl·liques en aquest projecte s’ha previst dos recolzaments en la riba 

esquerre sota de cada jàssera 

Aquets neoprens son neoprens proveïts d’una capa de tefló que permet el desplaçament longitudinalment de 

l’estructura. 

L’amidament dels neoprens serà en decímetres cúbics (dm3) teòrics segons el preu corresponent del Quadre de 

preus n.1, el qual cobreix tant el cost dels neoprens com del seu muntatge 

3.9. Acer laminat per a estructures metàl·liques 

Seran d’aplicació les instruccions EAE i el PG-3 articles 620,622,623,624,640 

3.9.1. Materials 

Les Xapes  i els perfils a utilitzar seran  de qualitat S 355 JR N. 

Les Xapes i perfils hauran de disposar d’un certificat de Control amb indicació del número de colada i 

característiques químiques i mecàniques demostratives del seu tipus, entre les que s’inclourà  la resiliència. La 

Xapa de  unió entre la estructura d’acer i la de formigó serà examinada per ultrasons , d’acord amb la norma 

UNE 7278, amb un control perifèric  i per quadrícula i d’aquesta prova haurà de sortir amb la màxima 

classificació d’acord amb la UNE 10160/2000. El resultat  d’aquest examen serà inclòs en el Certificat  de Control 

que emetrà  el fabricant  o subministrador. 

En cas que no es compleixin els anteriors requisits es tindrà que prendre mostres per a confirmar-les 

característiques  químiques, mecàniques i resiliència.  

Les toleràncies geomètriques de subministrament compliran el que està previst a les normes UNE 365XX  per a 

xapes i perfils. 

Els materials d’aportació (elèctrodes, fils...) tindran característiques iguals o lleugerament superiors a les del 

material de base, inclosa resiliència. 

Per a cada cordó de soldadura s’haurà de realitzar una prova amb líquids penetrant per assegurar que han estat 

correctament soldades, sense pors. Aquests assajos es realitzaran tant en obra com en taller. 

L’abonament  de les estructures metàl·liques es farà aplicant el preu corresponent del Quadre de Preus n.1  a 

l’amidament teòric den quilograms (kg) de la xapa, el perfil i tubs exclusivament ( no s’inclouran element 

d’ajuda per al muntatge  cargols i connectors que ja estaran inclosos en el preu unitari). 

L’amidament es farà segons els plànols de projecte i no s’admetran increments de pes per toleràncies de 

laminació, escapçadures , soldadures, i elements de fabricació i muntatge ( fins i tot necessàries per a 

l’estabilització) 

Tampoc seran d’abonament els increments de pes motivats per la substitució de qualsevol element( perfil xapa 

o tub) marcat en el projecte, per un altre de pes superior. 

El preu inclou  la preparació del terreny i la retirada de tot el material auxiliar un cop acabada la tasca 

No s’inclourà en la partida l’abonament  el preu de col·locació  mitjançant grues de gran tonatge que tindran un 

partida pròpia  que s’amidarà segons les hores d’operativitat de les grues segons i s’abonarà segons el preu 

unitari corresponent en el Quadre de preus n.1  el qual inclou grues,traves tirants...) 

3.9.2. Execució 

Amb anterioritat a la fabricació de l’estructura metàl·lica, el contractista comprovarà el replanteig de les 

estructures  de formigó de suport d’aquesta , mesurant llums i distàncies relatives, i acabarà d’ajustar després la 

fabricació i muntatge a les dimensions reals de l’obra 

A partir de la informació del projecte el contractista prepararà, a partir de la informació del projecte, seguint les 

anotacions  i directrius  de la norma NBE MV-104, plànols de taller que hauran de ser aprovats per la direcció 

d’obra. 

En el cas que en el taller no s’utilitzin maquines automàtiques d’oxitall que treballin amb plantilles  de mida 

reduïda, o de control numèric, s’hauran de fer plantilles de mida natural de tots els elements que calguin, 

especialment les dels nusos, amb la marca d’identificació i plànol de taller en que estigui definida. 

Solament s’admet l’oxitall amb màquina o tall amb serra, no s’admetrà,  el tall amb oxitall manual ni el tall amb 

cisalla. 

A cadascuna de les peces preparades en el taller es marcarà amb pintures o llapis gras la identificació amb la 

que s’ha designat en els plànols de taller per a l’armat dels diferents elements a taller o a obra, no s’utilitzarà 

punxó per a aquest fi. 

El conformat  i redreçat de les peces previs a les operacions de soldadura es faran en fred amb premsa o 

màquina de rodets. No s’admetrà fer aquesta operació després  del procés de soldadura sense l’autorització de 

la Direcció d’obra que podrà decidir la seva acceptació o no i la necessitat de fer un tractament d’eliminació de 

tensions i d’inspecció de defectes a la zona soldada després  del procés de conformat. 

No s’admeten altres empalmes que els senyalats en els plànols del projecte o de taller, després de la seva 

aprovació. 

A taller es farà un muntatge en blanc de les peces abans del seu transport en obra. 

La partida d’obra inclou la col·locació del tauler al seu lloc final amb una grua de 40 tones i 120 tones que aniran 

situades en el lloc que marca el plànol de organització d’obra corresponent. 

3.9.3. Soldadura 
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Tots els processos de soldadura i del seu aixecament i reparació de zones per soldadura, seran objecte d’un 

procediment amb indicació de les característiques del material d’aportació, preparació de vores i paràmetres 

previstos a l’ASME IX, incloent –hi les temperatures de precalentament entre passades i el calor d’aportació. El 

procediment haurà de ser homologat segons aquesta norma. En particular haurà d’incloure el corresponent 

assaig de resiliència , tant de la soldadura com de la zona afectada tèrmicament i les condicions d’assaig 

(temperatura) i els seus resultats hauran de donar una qualitat igual o superior al metall de base.  

Les homologacions  hauran de er fetes per una entitat independent de Control classificada per l’organisme 

Oficial competent i serà la mateixa que faci la totalitat del Control de l’estructura. Aquesta entitat certificarà per 

escrit  que amb es procediments homologats queden coberts els processos de soldadura  a fer-se a l’obra 

objecte d’aquest projecte 

Els soldadors i operadors que facin soldadures, tant les definitives com les provisionals hauran d’estar qualificats 

segons la norma UNE 14010 o ASME IX, amb l’homologació en vigor. 

3.9.4. Pintura 

Seran d’aplicació la instrucció EAE, i les normes UNE 8504, UNE 48-274-97 

Per a les superfícies d’acer del pont s’utilitzarà tres tipus de capes de pintura protectores: 

-    capa d’imprimació anticorrosiva ( Silicat de zinc >75μ) 

-     2 capes intermèdies (Epox-poliamida óxid de ferro micàceo resistent al foc >75μ ) 

-    Capa d’acabats i retocs ( esmalt de poliuretà  alifàtic >75μ   anti-graffiti) 

Abans de procedir a pintar es realitzarà una neteja de la superfície on s’ha de intentar treure tota brutícia, 

restes d’escòria de les soldadures, greix i humitat superficial. Aquesta preparació a obra han de ser realitzades  

en condicions ambientals que no perjudiquin la qualitat dels acabats. 

Les pintures aplicades seran acceptades per la direcció d’obra i hauran de ser aplicades seguint les 

especificacions del fabricant (compatibilitat de pintures,  secat, enduriment....) 

El mètode de pintura serà mitjançant pintura carregada iònicament , per tal de no afectar tant el medi. 

Abans d’acoblar els perfils tubulars a taller se’ls hi donarà una capa de protectora per el interior. 

El color de la última capa de acabats i que finalment donarà color a la passarel·la serà : S 3060-R20B  segons la 

carta de colors NCS de Pinta-Croma  o equivalent. 

El preu de totes les capes de pintura va inclòs en el preu de perfil laminat. 

4. Ferms i paviments 

4.1. Bases de Tot-ú 

Serà d’aplicació l’article 510 del Pg3 

La base s’abonarà en metres cúbics (m3) realment executats, mesurats d’acord amb les seccions tipus 

assenyalades en els plànols, el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de Subbase i la formació 

d’encofrats a les vores als llocs que sigui necessari. 

4.2. Vorera de panot i vorera “Vulcano” BREINCO o similar 

El ferm del les aceres és remodelarà amb un paviment de panot de 20 x 20 x 4 cm col·locades sobre una capa de 

morter de 3 cm de ciment Portland sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. 

El ferm de les rampes i escales de les estructures d’accés estarà constituït amb un paviment  de 40 x 20 x 7 cm  

col·locades sobre una capa de morter de 3 cm, i en les zones que no estiguin sobre una estructura es realitzarà 

una sabata de formigó HM-20 de ciment Portland de 3 cm d’espessor. 

L’abonament es farà aplicant els  preus corresponents del Quadre de Preus n.1 als metres quadrats (m2) de 

paviment realment executats, mesurats  sobre plànol. 

4.2.1. Execució de les obres 

Sobre la solera de formigó, prèviament mullada, es col·locarà la base de morter de ciment. Les lloses, també 

mullades, es col·locaran sobre la capa de morter a truc de maceta fins que quedin ben assentades  i enrasades. 

Es deixarà un junt entre les peces d’uns 3 mm  de gruix que s’omplirà posteriorment amb una barreja de sorra 

granítica 0-2.5 mm i ciment Portland en proporció 1:20 

4.3. Paviment de tarima tecnològica 

Paviment de tarima tecnològica de fusta de pi o roure procedent de neteja de boscos premsada en matriu 

polimèrica en làmines massisses de 138 x 23 mm col·locat amb grapes d’acer inoxidable sobre llates de fusta de 

pi tractat a l’autoclau 70 x 30 mm Totalment instal·lat a obra. 

L’abonament es farà  aplicant el preu del Quadre de Preus n.1 als metres quadrats de paviment realment 

executats, mesurats sobre plànol. 

Aquesta complirà les següents normatives europees: 

-     Antilliscament (DIN 51097) 

-     Resistència a l’aigua(NF 317) 

-     Duresa i resistència a ratllat (NF EN 685) 

-     Resistència al foc (UNE 13823) 

-    Resistència als tèrmits (NF EN 118) 

-     Resistència als fongs (NF EN335) 

-     Resistència a l’envelliment (NF EN 321) 

5. Enllumenat 
 
Abans de realitzar l’enllumenat de tot l’àmbit del projecte es realitzarà un Estudi lumínic per part del 
contractista per valorar el tipus d’iluminació,els llocs on s’haurà d’instal·lar. L’estudi esmentat  haurà de complir 
amb la legislació vigent i amb les especificacions esmentades en aquest apartat. 
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Un cop que el Director d’Obra hagi donat el vist i plau a l’estudi, es procedirà a la redacció d’un pla de treballs 
per la planificació dels diferents treballs per instal·lar tot l’equipament elèctric. Aquest estudi també haurà de 
ser aprovar per el Director d’Obra abans de la seva realització.  
 
En cas de que el Contractista executi el pla sense l’acceptació del Director d’Obra, no es procedirà a 
l’abonament dels treballs efectuats. 
 
L’abonament es realitzarà mitjançant una partida íntegre al finalitzar els treballs d’il·luminació de tota la zona 
d’àmbit del projecte. 
 
5.1.  Especificacions de la instal·lació elèctrica. 
 
Per a la correcta il·luminació del pont hi haurà dos àmbits a tenir en compte: 
 
- Il·luminació de la passarel·la i accessos:  El tauler de la passarel·la haurà d’estar ben il·luminat amb llum 

diàfana o directe, sempre i quant no molesti als usuaris de l’estructura ni a terceres persones, com veïns o 
vianants de les proximitats. 
Es preveurà la instal·lació de com a mínim dos focus que il·luminin l’estructura  principal des de l’exterior, 
els quals estaran degudament segur enfront del vandalisme. 

- Il·luminació General del carrer: Es preveurà la implementació de fanals que il·luminaran de manera segura 
per als vianants i als conductors d’acord amb les normatives urbanes del municipi. 
 

Es preveurà la implantació d’un sistema d’activació, ja sigui amb un temporitzador o amb sensors lumínics, tots 
els sistemes hauran d’estar protegits en front de les inclemències climàtiques i dels vàndals i tots els elements, 
que puguin ser defectuosos o siguin susceptibles d’una revisió o reparació, hauran de poder ser accessibles per 
a la seva inspecció 
 
6. Obres de Drenatge 

 
Per al drenatge del trasdós dels murs de les obres d’accés s’ha projectat la instal·lació de elements de drenatge 

amb tubs de PVC de doble paret de diàmetre 110mm ranurats parcials, inclosa l’excavació, transports a 

abocadors, base de formigó amb tub geotèxtil i reblert de material filtrant segons plànols. 

L’abonament es farà per metre lineal (m) de tub col·locat. 

7. Acabats 

7.1. Baranes  
S’han definit dos tipus diferents de baranes segons diferents ubicacions dins de l’obra. Ambdues seran d’acer 

inoxidable  

L’abonament es farà aplicant el preu corresponent del Quadre de Preus n.1 als metres lineals (m) realment 

executats mesurats al llarg del tub que fa de passamà a cada tipus de barana. El preu inclou el seu ancoratge al 

terreny o a les jàsseres de pont així com tots els element auxiliars necessaris  per a la seva completa instal·lació 

8.Varis 
8.1. Control de Qualitat 
Segons la clàusula 38 i concordants del Plec de Contractacions Administratives Generals fins a l’1% del 

pressupost de les obres és a compte del contractista, havent-se fet aquest projecte una provisió addicional del 

2%. 

Prèviament a l’inici de les obres la Direcció d’obra i el Contractista  establiran un pla de control de Qualitat  que 

serà realitzat  pel laboratori homologat  que la direcció hagi triat. Aquest pla serà pressupostat pel laboratori i 

s’abonaran els assajos realment realitzats durant les obres als preus d’aquest pressupost. En cas que els assajos 

donin un resultat negatiu , el cost addicional de repetir-los a les unitats d’obra corregides anirà a càrrec del 

contractista, així com els assajos necessaris per a l’acceptació de materials no previstos a aquest projecte 

proposats pel contractista. 

8.2. Prova de càrrega del pont serà d’aplicació l’article 695 del PG-3 

8.2.1 Projecte 

Les proves a realitzar seran les corresponents a les estructures que s’inclouen en el projecte. 

No es procedirà a la realització de la prova de càrrega fins haver comprovat que el formigó ha obtingut la 

resistència característica especificada en projecte. 

Durant el desenvolupament de les obres s0adoptaran les precaucions necessàries per evitar un possible 

accident. 

En el cas d’aparèixer algun defecte que la Direcció d’obra consideri perillós, ‘estudiaran les seves possibles 

causes  i s’adoptaran les mesures que la direcció d’obra cregui oportunes. 

El comportament resistent  de l’estructura enfront del tren de càrregues utilitzat a la prova es comprovarà per 

mitja de les fletxes netes verticals , assolides durant la mesura i la seva comparació amb les teòriques 

obtingudes  en el projecte de la prova de càrrega. 

En el cas de que sortissin dubtes raonables sobre el bon comportament estructural de l’estructura la direcció 

d’obra podrà demanar mesures complementaries per tenir un millor coneixement de la resposta estructural de 

la passarel·la. 

Els aparells de medició de les fletxes tindran una precisió de fins la centèsima de mil·límetre i es controlarà que 

la seva última calibració sigui amb menys de 4 setmanes d’antiguitat. Aquest equip ha de ser acceptat per la 

direcció d’obra, els quals també decidiran en quins punts s’hauran de realitzar les mesures.  

8.2.2. Acta de les proves de càrrega 

Acabades les proves, es redactarà una acta en què a més de les observacions que cregui convenient afegir la 

Direcció D’obra, s’inclouran els apartat següents: 

- Dades generals : data, finalitat de prova, clau de projecte, cap de la prova 

- Descripció de l’obra 

- Estat de l’obra abans de la realització de les proves 

- Tren de càrregues utilitzat amb els seus corresponents pesos 

- Aparells de mesura 

- Condicions climatològiques 

- Punts de referència on s’ha mesurat la fletxa, i deixar constància per a la identificació futura. 

- Descripció de l’assaig i resultats obtinguts 

- Estat final de l’obra 
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La direcció d’obra haurà de donar el vist i plau a la acta donant conformitat a que es una estructura preparada 

per entrar en funcionament. 

Enginyer en el Grau de la Construcció: 

Albert Villalta Quintana 

 

 

 

Barcelona – 18 de Juny de 2014 


