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1. CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 
 

1.1 ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

1.1.1 100.1 .- Definició  

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d’ara en endavant P.P.T.P.) constitueix el 
conjunt d’instruccions, de normes i d’especificacions que, amb el que estableix el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras PG-3) aprovat per l’OM de 6 de 
febrer de 1976 i amb caràcter legal per l’IM de 2 de juliol de 1976, junt amb el que es marca en 
els plànols del projecte defineixen  el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir 
per als materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el 
present projecte. 

Ambdós Plecs contenen, a més a més, la descripció general de les obres, condicions a 
acomplir els materials, les instruccions per l’execució, recepció, medició i abonament i 
tractament de no conformitats de les unitats d’obra i són la norma i guia que han de seguir el 
Contractista i la Direcció Facultativa. 

A més, hi són aplicables totes les modificacions vigents que fins a la data d’execució de les 
obres s’hagin publicat. 

Les normes d’aquest Plec prevalen, en cas de discrepància, sobre les del PG-3. 

La numeració dels articles d’aquest Plec coincideix amb la que figura en el PG-3, i en cada un 
s’indiquen únicament les modificacions, els aclariments o les matisacions als articles del PG-3, 
per tant s’entén que allò que no s’expressa com a modificat regeix en la seva redacció original. 

A més, es considera inclòs dintre d’aquest P.P.T.P. el Plec de Condicions de l’Estudi de 
Seguretat i Salut del present projecte. 

 

1.1.2 100.2 .- Àmbit d'aplicació  

El present P.P.T.P. serà d'aplicació en la construcció, control, la direcció i la inspecció de les 
obres definides en el present projecte de fi de carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
de l’ETSECCPB de l’UPC “PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-
3531”. 

 

1.1.3 100.3 .- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals  

És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (d’ara en endavant P.P.T.G.) 
aprovat per Ordre Ministerial de 6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres 
incloses en el present Projecte amb les modificacions i ampliacions introduïdes per la O.M. 21 
de Gener de 1988 així com en ordres Ministerials posteriors. 

Les normes d'aquest P.P.T.P. prevaldran en el seu cas sobre les del general. 

El present P.P.T.P. s'ha articulat de la mateixa manera que el Plec General, si no es fa 
referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. (d’ara en endavant P.P.T.G.). 

Quan es digui PG3/76 s'entendrà que es refereix al P.P.T.G. anomenat. 
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1.1.4 100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables  

El present P.P.T.P. inclou el conjunt de normes que juntament amb els plànols i altres 
documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva forma de 
valorar. 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment 
la normativa que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

 

• Legislació general 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica.  

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 
del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998).  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades posteriorment. La relació d’ aquestes modificacions és, actualment, la 
següent:  

 
 1º L’ Ordre Circular 292/86T, de maig del 86, fixa uns requisits addicionals per als 

articles següents:  
 

o 278 "Pintures a emprar en marques vials" derogat per Ordre Ministerial de 
28 de desembre de 2000.  

o 700 "Marques vials" revisat per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 
2000.  
 

 2º Inclosos com annexos a la Instrucció sobre Seccions de Fems en Autovies, 
aprovada per Ordre Ministerial de 31 de juliol de 1986 (BOE de 5 de setembre), s’ 
han revisat els articles següents:  
 

o 500 "Tot-u natural" (abans "Subbases granulars" i posteriorment modificat 
per l’ Ordre Circular 10/2002 amb la denominació de l’ article 510 “Tot-u”).  

o 501 "Tot-u artificial", posteriorment modificat i inclòs en l’ article 510 “Tot-u” 
segons l’ Ordre Circular 10/2002.  

o 516 “Formigó compactat” (article nou).  
o 517 “Formigó magre” substituït per l’ article 551 “Formigó magre vibrat” 

segons la O.C. 10/2002.  
o La derogació de la citada Instrucció per l’ Ordre Ministerial de 23 de maig de 

1989 (BOE de 30 de juny), per la que s’ aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre 
ferms, s’ha d’ entendre com aplicable a la Instrucció en si, però no als 
articles del Plec continguts en els seus annexos, que poden seguir essent 
inclosos en els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars de projectes 
concrets.  
 

 3º Per Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 (BOE de 3 de febrer), 
posteriorment modificada per Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE del dia 
18 del mateix mes), s’ han revisat els articles següents, relatius a lligants 
hidrocarbonats:  
 

o 210 "Quitrans" derogat per l’ Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
o 211 "Betums asfàltics" revisat per l’ Ordre Ministerial de 27 de desembre de 

1999. 
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o 212 "Betums fluïdificats" derogat pel nou article de l’ Ordre Ministerial de 27 
de desembre de 1999. 

o 213 "Emulsions asfàltiques" revisat per l’ Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999. 

o 214 "Betums fluxats" revisat per l’ Ordre Ministerial de 27 de desembre de 
1999. 
 

 4º Per Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 (BOE de 3 de febrer), 
posteriorment afectada per l’ Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 
de 9 d’ octubre), s’ han revisat els següents articles, relatius a elements metàl·lics 
per a formigó armat o pretesat:  
 

o 240 "Barres llises per a formigó armat" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 
de febrer de 2002  

o 241 "Barres corrugades per a formigó armat" derogat per la Ordre Ministerial 
de 13 de febrer de 2002  

o 242 "Malles electrosoldades" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 de febrer 
de 2002  

o 243 "Filferros per a formigó pretesat" revisat per l’ Ordre Ministerial de 13 de 
febrer de 2002  

o 244 "Torçals per a formigó pretesat" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 de 
febrer de 2002  

o 245 "Cordons per a formigó pretesat" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 
de febrer de 2002  

o 246 "Cables per a formigó pretesat" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 de 
febrer de 2002  

o 247 "Barres per a formigó pretesat" derogat per l’ Ordre Ministerial de 13 de 
febrer de 2002 248 "Accessoris per a formigó pretesat" revisat per la Ordre 
Ministerial de 13 de febrer de 2002  
 

 5º Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció del ciment RC/88, 
aprovat per Reial Decret 1312/1988, de 28 d’ Octubre (BOE de 4 de Novembre) d’ 
aplicació a l’ article 202 “Ciments” del PG3/75 fins a la seva revisió amb l’ Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999.  
 

 6º Per Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE de 9 d’ octubre), s’ ha 
revisat l’ article 104 "Desenvolupament i control de les obres".  

 
 7º L’ Ordre Circular 294/87T, de 23 de desembre de 1987, sobre riscs amb lligants 

hidrocarbonats ha revisat els següents articles:  
 

o 530 "Regs d’ imprimació" modificat per l’ Ordre Circular 5/2001.  
o 531 "Regs d’ adherència" modificat per l’ Ordre Circular 5/2001.  
o 532 "Regs de curat" (abans "Tractaments superficials") modificat per l’ Ordre 

Circular 5/2001. 
  

 8º L’ Ordre Circular 297/88T, de 29 de març de 1988, sobre estabilització de sòls 
“in situ” i tractaments superficials amb lligants hidrocarbonats revisa els següents 
articles:  
 

o 510 "Sòls estabilitzats “in situ” amb calç"  
o 511 "Sòls estabilitzats “in situ” amb ciment” (abans “Sòls estabilitzats amb 

productes bituminosos”).  
o 533 "Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” (abans 

“Macadam per penetració amb lligants bituminosos viscosos”).  
o 540 “Tractaments superficials amb beurades bituminoses” modificat per l’ 

Ordre Circular 5/2001 i la FOM/891/2004.  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
9 

 

 9º L’ Ordre Circular 299/89T, de 23 de febrer de 1989, ha revisat l’ article 542 
"Mescles bituminoses en calent", posteriorment modificat per la OC 5/2001 i l’ 
Ordre FOM/891/2004.  
 

 10º L’ Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 revisa l’ article 104 
“Desenvolupament i control de les obres”.  

 
 11º L’ Ordre Circular 311/90 C i I, de 20 de març, ha revisat l’ article 550 

"Paviments de formigó vibrat" que serà posteriorment modificat per la 
FOM/891/2004.  

 
 12º L’ Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 (BOE de 22 de gener de 

2000) per la que es revisen els següents articles: 
  

o 202 “Ciments” 
o 211 “Betums asfàltics” 
o 213 “Emulsions bituminoses” 
o 214 “Betums fluxats” 

 
Deroga els articles: 
 

o 200 “Calç aèria” 
o 201 “Calç hidràulica” 
o 210 “Quitrans” 

 
I crea els següents articles nous: 
 

o 200 “Calç per a estabilització de sòls” 
o 212 “Betums fluïdificats per a regs d’ imprimació” 
o 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” 
o 216 “Emulsiones asfàltiques modificades amb polímers” 

 
 13º L’ Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999 (BOE de 28 de gener de 

2000) en la es deroguen els articles:  
 

o 278 “Pintures a emprar en marques vials reflectores”.  
o 279 “Pintures per a imprimació anticorrosiva de superfícies de materials 

ferris a emprar en senyals de circulació”. 
o 289 “Microesferes de vidre a emprar en marques vials reflectores”. 
o 701 “Senyals de circulació” 

 
Es revisa l’ article 700 “Marques vials” i es creen els nous: 
 

o 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectant”. 
o 702 “Reflectors retroreflectants”. 
o 703 “Elements d’abalisament retroreflectants”. 704 “Barreres de seguretat”.  

 
 14º L’ Ordre Circular 326/00 sobre “Geotècnia vial pel que fa referència a materials 

per a la construcció d’ esplanacions i drenatge” de 17 de febrer de 2000, en la que 
seran d’ aplicació els articles:  
 

o 290 “Geotèxtils”. 
o 300 “Desbrossament del terreny”. 
o 301 “Demolicions”. 
o 302 “Escarificació i compactació”. 
o 303 “Escarificació i compactació del ferm existent”. 
o 304 “Prova amb supercompactador”. 
o 320 “Excavació de l’ esplanació i préstecs”. 
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o 321 “Excavació en rases i pous”. 
o 322 “Excavació especial de talussos en roca”. 
o 330 “Terraplens”. 
o 331 “Pedraplens”. 
o 332 “Reblerts localitzats”. 
o 333 “Reblerts tot un”. 
o 340 “Acabament i refinament de l’ esplanada”. 
o 341 “Refinament de talussos”. 
o 400 “Cunetes de formigó executades en obra”. 
o 401 “Cunetes prefabricades”. 
o 410 “Arquetes i pous de registre”. 
o 411 “Embornals i boneres”. 
o 412 “Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat”. 
o 420 “Rases drenants”. 
o 421 “Reblerts localitzats de material filtrant”. 
o 422 “Geotèxtils com element de filtre i drenatge”. 
o 658 “Escullera de pedres soltes”. 
o 659 “Fàbrica de gabions”. 
o 670 “Fonamentacions per a pilons clavats a percussió”. 
o 671 “Fonamentacions per a pilons de formigó armat emmotllats in situ”. 
o 672 “Pantalles contínues de formigó armat emmotllades in situ”. 
o 673 “Pantalles de palplanxes metàl·liques”. 
o 674 “Fonamentacions per caixons indis de formigó armat”. 
o 675 “Ancoratges”. 
o 676 “Injeccions”. 
o 677 “Jet grouting”. 

 
en substitució dels articles 300; 301; 302; 303; 304; 320; 321; 322; 330; 331; 
332; 340; 341; 400; 401; 410; 411; 412; 420; 421; 658; 659; 670; 671; 672; 
673 i 674 del vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts (PG-3/75) i que serà a l’hora modificada per la 
FOM/1382/2002 de 16 de maig.  

 
 15º L’ Ordre Circular 5/2001 sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments 

de formigó que ha estat lleugerament modificada per l’ Ordre Circular 5bis/02 i la 
10bis/02, on es modifiquen els següents articles:  
 

o 530 “Regs d’ imprimació” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004. 
o 531 “Regs de adherència” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004. 
o 532 “Regs de cura” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004. 
o 540 “Beurades bituminoses” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004. 
o 542 “Mescles bituminoses en calent” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004. 
o 543 “Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodament” 

modificat per la Ordre FOM/891/2004.  
o 550 “Paviments de formigó vibrat” modificat per l’ Ordre FOM/891/2004.  

 
 16º L’ Ordre Ministerial de 13 de febrer de 2002 (BOE de 6 de març de 2002), per 

la que es deroguen els següents articles:  
 

o 240 “Barres llises per a formigó armat” 
o 241 “Barres corrugades per ara formigó armat” 
o 242 “Malles electrosoldades” 
o 244 “Torçals per a formigó pretestat” 
o 245 “Cordons per a formigó pretestat” 
o 246 “Cables per a formigó pretestat” 
o 247 “Barres per a formigó pretestat” 
o 250 “Acer laminat per a estructures metàl·liques” 
o 251 “Acer laminat resistent a la corrosió per a estructures metàl·liques” 
o 252 “Acer forjat” 
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o 253 “Acer emmotllat” 
o 254 “Acers inoxidables per a aparells de suport” 
o 260 “Bronze a emprar en suports” 
o 261 “Plom a emprar en juntes i suports” 
o 281 “Airejadors a emprar en formigons” 
o 283 “Plastificants a emprar en formigons” 
o 287 “Poliestirè expandit” 
o 620 “Producte expandit per estructures metàl·liques” 

 
Es revisen els articles: 
 

o 243 “Filferros per formigó pretestat” 
o 248 “Accessoris per formigó pretestat” 
o 280 “Aigua a emprar en morters i formigons” 
o 285 “Productes filmògens de curat” 
o 610 “Formigons” 

 
Es creen els següents articles nous: 
 

o 240 “Barres corrugades per a formigó estructural” 
o 241 “Malles electrosoldades” 
o 242 “Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia” 
o 244 “Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretestat” 
o 245 “Cordons de set (7) filferros per a formigó pretestat” 
o 246 “Tendons per a formigó pretestat” 
o 247 “Barres de pretestat” 
o 281 “Additius a emprar en morters i formigons” 
o 283 “Addicions a emprar en formigons” 
o 610A “Formigons d’ alta resistència” 
o 620 “Perfils i xapes d’ acer laminat en calent per a estructures metàl·liques”. 

 
 17º Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig (Correcció de errates en el BOE de 26 

de novembre de 2002). Modifica els següents articles:  
 

o 300 “Desbrossament del terreny” 
o 301 “Demolicions” 
o 302 “Escarificació i compactació” 
o 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” 
o 304 “Prova amb supercompactador” 
o 320 “Excavació de l’ esplanació i préstecs” 
o 321 “Excavació en rases i pous” 
o 322 “Excavació especial de talussos en roca” 
o 330 “Terraplens” 
o 331 “Pedraplens” 
o 332 “Reblerts localitzats” 
o 333 “Reblerts tot un” 
o 340 “Acabament i refinament de l’ esplanada” 
o 341 “Refinament de talussos” 
o 410 “Arquetes i pous de registre” 
o 411 “Embornals i boneres” 
o 412 “Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat” 
o 658 “Escullera de pedres soltes” 
o 659 “Fàbrica de gabions” 
o 670 “Fonamentacions per pilons clavats a percussió” 
o 671 “Fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats in situ” 
o 672 “Pantalles contínues de formigó armat emmotllades in situ” 
o 673 “Pantalles de palplanxes metàl·liques” 
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S’ introdueixen els següents articles: 
 

o 290 “Geotèxtils” 
o 333 “Reblerts tot un” 
o 400 “Cunetes de formigó executades en obra” 
o 401 “Cunetes prefabricades” 
o 420 “Rases drenants” 
o 421 “Reblerts localitzats de material filtrant” 
o 422 “Geotèxtils com element de separació i filtre” 
o 675 “Ancoratges” 
o 676 “Injeccions” 
o 677 “Jet grouting” 
o I queden derogats aquests articles: 
o 400 “Cunetes i síquies de formigó executades en obra” 
o 401 “Cunetes i síquies prefabricades de formigó” 
o 420 “Drens subterranis” 
o 421 “Reblerts localitzats de material filtrant” 
o 674 “Fonamentacions per caixons indis de formigó armat” 

 
 18º Ordre Circular sobre capes estructurals de ferms 10/2002 (modificada 

lleugerament per l’Ordre Circular 10bis/02), on s’aproven els següents articles: 
 

o 510 “Tot-ú· en substitució dels articles 500 (tot-ú naturals) i 501 (tot-ú 
artificials) i corregit per l’Ordre FOM/891/2004 d’1 de març. 

o 512 “Sòls estabilitzats “in situ””, en substitució dels articles 510 “Sòls 
estabilitzats “in situ” amb calç” i 511 “Sòls estabilitzats “in situ” amb ciment” i 
corregit per l’Ordre FOM/891/2004 d’1 de març.  

o 513 “Materials tractats amb ciment (sòlciment i gravaciment) en substitució 
dels articles 512 “sòls estabilitzats amb ciment” i 513 “gravaciment” i corregit 
per l’Ordre FOM/891/2004 d’1 de marc. 

o 551 “Formigó magre vibrat” en substitució de l’article 517 “Formigó magre” i 
corregit per l’Ordre FOM/891/2004 d’1 de març. 
 

 19º Ordre FOM/891/2004 d’1 de març (correcció d’errates BOE 25 de maig de 
2004). Es modifiquen els següents articles: 

 
o 510 “Tot-ú” 
o 512 “Sòls estabilitzats in situ” 
o 513 “Materials tractats amb ciment (sòlciment i gravaciment)” 
o 530 “Regs d’emprimació” 
o 531 “Regs d’adherència” 
o 532 “Regs de cura” 
o 540 “Beurades bituminoses” 
o 542 “Mescles bituminoses en calent” 
o 543 “Mescles discontínues en calent per a capes de rodament” 
o 550 “Paviments de formigó” 
o 551 “Formigó magre vibrat” 

 
 20º Ordre Circular sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i 

mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
(NFU) 21/2007. 

 
 21º Ordre FOM/3818/2007 de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 

complementàries per a l’utilització dels elements auxiliars d’obra en la construcció 
de ponts de carreteres (BOE 27 de desembre de 2007). Es deroguen els següents 
articles: 

 
o 680 “Encofrats i motlles” 
o 681 “Puntals i cintres” 
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o 693 “Muntatge d’elements prefabricats” 
 

 22º Ordre Circular 24/2008, on es modifiquen els següents articles: 
 

o 542 “Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós” 
o 543 “Mescles bituminoses per a capes de rodament. Mescles drenants i 

discontínues” 
 

 23º Ordre Circular sobre betums millorats i betums millorats d’alta viscositat amb 
cautxú procedents de pneumàtics fora d’ús (nfu) i criteris a tenir en compte per a la 
seva fabricació in situ i emmagatzematge en obra, 21 bis/2009. 

 
Es consideren, per tant, com vigents tots els Articles i Recomanacions citats en 
aquest punt que actualitzen, modifiquen i amplien el PG-3/75. També és 
d’aplicació la Normativa específica de carreteres que es detalla a continuació: 

 
o Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit en abocador.  
o Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució 

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

Normes U.N.E.  
o UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.  
o Normes ASME-IX "Welding Qualifications".  
o Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).  
o Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial 

del 28 d'agost de 1970).  
o Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic -Reglament 

General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al 
que estableix la LCAP.  

o Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que 
no s’oposi al que estableix la LCAP.  

o Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la 
contractació d’aquestes obres.  

o RD 1359/2011 de 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials 
bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes 
d’obres i de contractes de subministre de fabricació d’armament i 
equipament de les Administracions Públiques.  

o Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 
convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

o Codi de circulació vigent.  
o L.C.: Llei de Carreteres de 29 de Juliol de 1988.  
o P.H.I.: Llei 13/1985, de 25 de Juny (B.O.E. del 29), del Patrimoni Històric 

Espanyol, desenvolupat parcialment pel Reial Decret 111/1986 de 10 de 
Gener (B.O.E. del 28).  

o S.S.T.: Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ Octubre, pel que s’ estableixen 
disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció.  

o Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les 
companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, 
telèfon i gas).  
 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en 
l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.  
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Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies 
de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de 
condicions d’aquest projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, 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.  
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest 
esmentat article.  
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article:  
 

o Ciments 
o Guixos 
o Escaioles 
o Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
o Armadures actives d’acer 
o Filferros trefilats llisos i corrugats 
o Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
o Productes bituminosos impermeabilitzants 
o Poliestirens expandits 
o Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
o Xemeneies modulars metàl·liques 
o Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
o Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari  
o Cables elèctrics per a baixa tensió  

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el 
termini de les obres d’aquest projecte.  

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, 
ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que 
s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant 
a decisió del director d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 
respecte el que disposa aquest plec.  

• Legislació específica 
 

- TRAÇAT: 
 

o Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 
1999 i publicada al BOE. el 2 de febrer de 2.000. 

o “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 1967. 
o “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU, de data 1989.  
o “Consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes” de la Direcció General 

de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

o “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968.  
 

- FERMS: 
 

o Norma 6.1.-IC Seccions de Ferms, de novembre de 2003, aprovada per orden 
FOM 3459/2003 de 28 de novembre (BOE 297 12/12/03).  
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o Norma 6.3.-IC. Rehabilitació de ferms, de novembre de 2003.  
o Ordre Circular 8/2001 sobre Reciclat de Ferms.  
o Ordre Circular 29/2011 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

obres de carreteres i Ponts (PG-3). Lligants bituminosos i microaglormerats en 
fred.  

o Ordre Circular 306/89 sobre camins i vies de servei i accessos a àrees i zones de 
servei.  

o Ordre de 16 de desembre de 1997 per la que es regulen els accessos a les 
carreteres de l’Estat, les vies de Servei i la construcció d’instal·lacions de servei. 

o Ordre Circular 891/2004.  
o Nota de servei 5/2006 sobre explanacions i capes de ferm tractades amb ciment.  
o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 

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

de juny de 1989.  
o Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sol ciment i grava-ciment), de 

13 de maig de 1992.  
o Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 

de 1989.  
o Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991.  
o Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992.  
o NOTA TÉCNICA REFUNDIDA SOBRE LOS FACTORES DE CORRECCION DE 

LOS EQUIPOS DE AUSCULTACION DE LA DEFLEXIÓN EN EXPLANADAS, 
FIRMES Y PAVIMENTOS EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO, QUE 
UNIFICA Y ANULA A LAS FIRMADAS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008, EL 30 
DE ENERO DE 2009 Y EL 23 DE MARZO DE 2009.  

o NOTA TÉCNICA SOBRE LA ARMONIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
AUSCULTACIÓN DEL TIPO PERFILÓMETRO LÁSER DE ALTO 
RENDIMIENTO, PARA LA OBTENCION DEL INDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL (IRI), QUE SUSTITUYE Y ANULA LA FIRMADA EL 4 DE 
FEBRERO DE 2009  

o ORDEN CIRCULAR 20/06 SOBRE RECEPCION DE OBRAS DE CARRETERAS 
QUE INCLUYAN FIRMES Y PAVIMENTOS  

o NOTA DE SERVICIO 5/06 SOBRE EXPLANACIONES Y CAPAS DE FIRME 
TRATADAS CON CEMENTO  

o NOTA DE SERVICIO SOBRE LA ARMONIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL INDICE 
DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) Y LA CORRELACIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES EQUIPOS DE MEDIDA  

o NOTA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 SOBRE 
ARMONIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL INDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL (IRI) Y CORRELACIÓN ENTRE DIFERENTES EQUIPOS DE 
MEDIDA  

 
- PLANTACIONS: 

 
o Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 

març de 1963.  
o Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 

Publicacions del MOPT al 1992.  
 

- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT: 
 

o Norma 8.1 – IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
o Instrucció 8.2 – IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
o Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
o Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
o Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.  
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- DRENATGE: 
 

o Instrucció 5.1 – IC sobre drenaje aprobada per O.M. de 21 de juny de 1965. 
o Instrucció 5.2 – IC “Drenaje superficial de carreteras” aprobada por O.M. de 14 

de maig de 1990. 
 

- IL·LUMINACIÓ I ELECTRICITAT: 
 

o Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

o Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic 
de baixa tensió. 

o Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’altra tensió i 
les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, amb 
correccions d’errates. 

o Reial Decret 1809/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 
- SISTEMES DE CONTENCIÓ:  

 
o Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
o Catàleg de sistemes de contenció de vehicles (Aprovades per O.C. 321/95 TyP).  

 
- ESTRUCTURES:  

 
o Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per RD 1247/08 de 18 de 

juliol de 2008.  
o Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 

substitueix les normes MV-1. 
o Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 

997/2002 de 27 de setembre. 
o Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07. 
o Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 

IAP-11, d’Ordre FOM/2842/2011. 
o Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics 

per ponts de carretera, de 1982. 
o Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres (RPX-95) de 1996. 
o Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
o Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol 1992. 
o Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 

conservació”, de 9 de maig de 1995. 
o Control de la erosió fluvial en ponts. 
o Inspeccions principals en ponts de carretera. 
o Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
o Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 

aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
o Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 
o Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
o Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
o Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny 

de 1980). 
o MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
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o "Instrucció per al càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 
sobrecàrregues en els de formigó armat", aprovada per Ordre Ministerial de 17 
de juny de 1956 (BOE de 21 d’ agost), vigent en la part no modificada per l’ 
Ordre Ministerial de 28 de febrer de 1972 (BOE de 28 d’ abril).  

o "Instrucció per al projecte i l’ execució d’ obres de formigó pretestat" EP-93, 
aprovada per Reial Decret 805/1993, de 28 de maig. Recomanacions útils 
publicades per l’ Associació Tècnica d’Estructures Pretesades (ATEP)  

o "Recomanacions per a la disposició i col·locació d’ armadures" HP-5-79. Any 
1979.  

o "Recomanacions per a l’ execució i control del tesatge d’ armadures posteses" 
HP-2-73. Any 1973.  

o "Recomanacions per a l’ execució i el control de la injecció" HP-3-73. Any 1973.  
o "Recomanacions per a l’ acceptació i utilització de sistemes de pretestat per a 

armadures posteses" HP-1-76. Any 1976.  
o Ordre Circular 11/2002 sobre Criteris a tenir en compte en el projecte i 

construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural.  
o "Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en ponts 

de carreteres", publicada en 1999.  
 

- SENYALITZACIÓ D’OBRA:  
 

o Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
o Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
o Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat.  
 

- PINTURES:  
 

o Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas.  

 
- SEGURETAT I SALUT I ALTRES:  

 
o Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE del 25 d’octubre de 1997). 

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
o Reglament de seguretat del treball a la indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
o Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
o Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
o Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o mòbils. 
o Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
o Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 
obres públiques. 

o RD 105/08 pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. 

Tots aquests documents regeixen en la redacció original, o en les modificacions 
posteriors, declarades d’aplicació obligatòria o que es declarin d’aplicació obligatòria 
durant el termini d’execució de les obres d’aquest projecte. A més a més, obliga la 
normativa autonòmica vigent.  

En general, en els articles següents d’aquest Plec, les referències a les normes o a les 
disposicions legals d’aquest article es fan abreujadament per mitjà de les seves sigles 
corresponents.  

A més s’hi han d’aplicar totes aquelles normes de compliment obligat que provenen de la 
Presidència del Govern i d’altres ministeris relacionats amb la construcció i les obres 
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públiques que siguin vigents en el moment d’executar les obres, especialment les de 
seguretat i senyalització.  

És responsabilitat del contractista conèixer-les i fer-les complir, sense que pugui al·legar 
en cap cas que no se li ha comunicat expressament.  

Si hi ha discrepàncies entre algunes condicions imposades en les normes esmentades, 
llevat de manifestació expressa en sentit contrari de l’autor del projecte, se sobreentén 
que és vàlida la més restrictiva a consideració de la Direcció de les obres.  

Les condicions exigides en aquest Plec s’han d’entendre com a condicions mínimes.  

 

1.1.5 100.5 .- Documents del projecte  

El Projecte consta dels següents documents: 

- Document núm. 1: Memòria i Annexes 

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 

- Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas 
de licitació sota pressupost, consta de: 

- Plànols 

- Plec de Condicions Particulars 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

-  Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, 
amb tots els seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es 
subministren. 

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

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al•legar cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 
preus de bases de personal), maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, 
etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, 
prevaldrà allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, 
quedin suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

 

1.2 ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1.2.1 101.1 .- Adscripció de les obres  

El contracte d’obres es regirà pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i per les prescripcions del corresponent plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars i, en el que resulti vàlidament modificat per aquest, pel 
plec de clàusules administratives generals per la contractació d’obres de l’Estat sempre que no 
contradigui als anteriors. 

A efectes del disposat a la normativa senyalada, les mencions que aquesta realitzi a 
“Administració” o a “Administració contractant” s’entendran referides al Govern de la Generalitat 
de Catalunya. 

El contracte d’obres es regirà particularment pel R.D. 2/2000 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i per les prescripcions del corresponent plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars i, en el que resulti vàlidament modificat per aquest, pel 
plec de clàusules administratives generals per la contractació d’obres de l’Estat sempre que no 
contradigui els anteriors.  

 

1.2.2 101.2 .- Direcció de les obres  

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT de la Generalitat de Catalunya, estarà a càrrec d’una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. El DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient.  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- -El preu i termini d’execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 
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- Les modificacions d’obra establertes pel DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 
- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
-Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el 
Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d’ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l’obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 
la seva definició i amb les condicions d’execució i d’obra prescrites.  

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient.  

- Proposar les modificacions d’obra que impliquin modificació d’activitats o que cregui 
necessàries o convenients.  

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista.  
- Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, 

d’actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.  
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.  
- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada.  
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels 

resultats del control i de l’acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l’obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los.  

- Preparació de la informació d’estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d’aquestes, prèviament a la seva recepció pel DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat, per 
a lliurar a Infraestructures.cat un cop acabats els treballs.  

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d’acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d’informació relacionades amb l’execució de les 
obres.  

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA.  

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l’obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
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quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l’obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.  

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres.  

 

1.2.3 101.3 .- Funcions de la Direcció Facultativa  

Les funcions de la Direcció Facultativa, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres 
que fonamentalment afectin a les seves relacions amb el Contractista són les establertes a 
l’article 101.3 del P.P.T.G.  

 

1.2.4 101.4 .- Personal del contractista  

Un cop adjudicades definitivament les obres, el contractista ha de designar un Enginyer de 
Camins, Canals i Ports, el qual és el responsable directe dels treballs que s’executin, ha de 
tenir residència a peu d’obra, i a més ha d’actuar com a delegat del contractista davant 
l’Administració, si escau. A més, és obligatori disposar a l’obra d’un Enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques amb dedicació exclusiva. Tots dos tècnics han de tenir experiència suficient en obres 
de carreteres.  

El contractista no pot substituir el cap d’obra i/o el delegat del contractista sense la conformitat 
de l’enginyer director de l’obra.  

 

1.2.5 101.5 .- Ordres del contractista  

El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes 
les comunicacions verbals i/o escrites, que doni l'Enginyer Director directament o per mitjà 
d'altres persones; havent de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-
ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància. 

 

Tot això sense prejudici de que l'Enginyer Director pugui comunicar directament amb la resta 
del personal oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones 
que han de executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions 
escrites de la Direcció d'Obra estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a 
l'Obra per a la seva consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols 
d'Obra, assaigs, amidaments, etc. 

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Enginyer Director en totes les seves visites d'inspecció a 
l'Obra, i transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Enginyer 
Director, àdhuc en la seva presència,(per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i 
informar al Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de 
requeriment si fos necessari o convenient. 

L'expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el 
cas de que fossin autoritzats per la Direcció. 
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S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Enginyer Director 
i el Delegat Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en 
casos urgents o rutinaris, pugui haver comunicació entre els respectius personals: però serà en 
nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la 
manera i matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun problema 
d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats 
Director i Delegat d'acord amb la comesa de cadascun. 

S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Enginyer Director i romandrà custodiat en l'obra pel 
Contractista, en lloc segur i de fàcil disponibilitat  per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà 
de portar-lo amb ell en acompanyar en cada visita l'Enginyer Director. S'acomplirà respecte al 
"Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals.  

 

1.2.6 101.6 .- Llibre d’incidències  

Constaran en ell totes aquelles  circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les 
obres que el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

- Condicions atmosfèriques generals. 
- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 
- Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que 

aquests recullen.  
- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina 

merament present, i quina avariada i en reparació. 
- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució 

d'obra. 

El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

Com a simplificació l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en 
comunicats d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 

 

1.2.7 101.7 .- Instruccions, normes i disposicions aplicables  

El conjunt d’instruccions, normes i disposicions aplicables són les relacionades al punt 1.1.4 del 
present P.P.T.P.  

 

1.2.8 101.8 .- Recepció i termini de garantia  

La recepció de l’obra s’ha d’atenir a allò que disposa l’article 110 del text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.  

 

1.3 ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

1.3.1 102.1 .- Generalitats  

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta 
d'Articles del present plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció.  
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L’objecte del present projecte acadèmic és la redacció dels documents necessaris que 
permetin la contractació l construcció del condicionament de la carretera TV-3531. 

 

1.3.2 102.2 .- Descripció de les obres  

El present Projecte de Fi de Carrera defineix l’estudi d’alternatives i posterior redacció tècnica 
de la solució adoptada del condicionament de la carretera TV-3531. Aquesta carretera uneix els 
municipis de Gandesa i Bot, a la comarca de la Terra Alta. 

El títol del projecte és Projecte de condicionament de la carretera TV-3531 

La localització del present projecte es situa a la comarca de la Terra Alta, al sud-oest de la 
província de Tarragona i afecta els termes municipals de Gandesa i Bot. 

La clau amb el que està registrat a la secretaria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona és 722-PRO-CA-6016 

L’encàrrec del present projecte és del Departament d’Infraestructura del Transport i Territori de 
l’ETSECCP. Tutoritzat per en Daniel Rodríguez Aranda. 

La redacció del projecte ha estat realitzada per en Josep Lluís Soldevilla Cabau, Enginyer 
Tècnic d’Obres Públiques especialitzat en Construccions Civils i estudiant de Segon Cicle 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la Universitat Politècnica de Catalunya.  

L’àmbit d’actuació del present projecte s’inicia a la sortida del nucli urbà del municipi de Bot, 
concretament un cop superada la rotonda que dóna entrada al nucli. A partir d’aquest punt, el 
nou traçat es dirigeix cap a l’est per tal d’encarar i superar el barranc de l’Estret d’en Vidal, punt 
més baix de tot el traçat, i recuperar la traça de la carretera existent. Des d’aquest punt, PK 
0+850, i fins a l’enllaç amb la carretera T-362, PK 3+150, el nou traçat ressegueix la carretera 
existent rectificant el traçat actual per tal d’adaptar les corbes a la Norma. Aquest és el tram 
més dur de tot el traçat donat que intenta adaptar-se al màxim a l’accidentada orografia existent 
per tal de sortir de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal. Al llarg de quasi 2 km supera un 
desnivell de 90 metres amb rampes continues del 5,5 i 4,5% sempre respectant les longituds 
màximes establertes a la norma per tal de no necessitar la implantació d’un carril per a vehicles 
lents.  

El recorregut a través de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal fins a sortir-ne i encarar la 
plana que rodeja el municipi de Gandesa és el tram més complicat del traçat per tres motius: 

- La pròpia accidentalitat orogràfica que condiciona el traçat i cal adaptar-lo al màxim per 
tal de minimitzar els moviments de terres. 

- Respectar el traçat existent donat que es tracta d’un projecte de condicionament de 
traçat existent.  

- D’acord amb l’estudi de tràfic i els resultats obtinguts de la prognosi de nivells de servei, 
donada la baixa IMD de la carretera no es considera necessària la col·locació d’un carril 
addicional en rampa per a vehicles lents. D’aquesta manera, s’ha estudiat curosament la 
coordinació dels traçats en planta i alçat per tal de complir els requisits fixats a la Norma per tal 
de no necessitar aquest carril extra.  

Un cop superada aquesta dificultat orogràfica i a partir de l’enllaç amb la carretera T-362 el 
traçat es suavitza totalment i ja entra en una zona plana envoltada de camps de conreu. El 
traçat proposat continua seguint l’existent fins al PK 4+580, des d’on es desvia i s’inicia un 
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traçat totalment nou cap al nord on connecta amb la N-420 a l’enllaç existent al costat est de la 
variant del Coll de Moro. En aquesta zona, es manté el traçat original de la carretera N-420 que 
superava aquest coll. Actualment aquest tram s’usa com accés als punts turístics del Poblat 
ibèric del Coll del Moro i el Mirador de la Batalla de l’Ebre. Aquest traçat està connectat pels 
seus costats oest i est amb la variant de la N-420 que es va construir per superar aquesta 
dificultat orogràfica.  

En el punt on s’inicia el traçat nou, PK 4+580 s’ha previst un enllaç per connectar amb el traçat 
existent de la TV-3531 que es dirigeix fins al nucli de Gandesa a través del carrer Sant Miquel. 
L’últim tram del projecte, el que coincideix amb el nou traçat disposa d’un tram en rampa fins 
connectar amb l’enllaç amb la N-420. Per superar aquest desnivell també s’ha pogut encaixar 
el traçat sense necessitar la col·locació d’un carril addicional en rampa per a vehicles lents. El 
traçat finalitza en el PK 6+550,580 coincidint amb l’enllaç existent comentat anteriorment. 
Aquest enllaç disposa d’un pas subterrani per connectar el traçat original amb el nou en els dos 
sentits de la circulació pel seu costat est. És a dir, només disposa de connexió provenint i per 
dirigir-se a Gandesa. Caldrà completar aquest enllaç amb l’adequació i ampliació de les 
rotondes existents i amb els ramals de connexió provenint i en sentit Calaceit.  

El traçat en planta està format per 47 alineacions: 8 alineacions rectes, 13 corbes circulars i 26 
corbes de transició.  

El conjunt de rectes sumen una longitud total de 1666,170 metres, que representen el 25,51% 
del traçat. Descomptant les dues rectes situades a l’inici i final del traçat per tal d’enllaçar amb 
les vies existents, la recta més curta és de 176,639 metres i està situada entre els PK 
5+245,006 i PK 5+421,645 i la recta més llarga és de 479,522 metres i està situada entre els 
PK 4+031,783 i PK 4+511,305.Tal i com s’exposa al punt 5.5 del present annex, degut al fixat a 
la Norma en referència a la coordinació dels elements de traçat, les corbes d’entrada i sortida a 
aquesta recta tenen uns radis associats de 300 metres. 

La longitud total de corbes suma 2936,338 metres, el 44,96% del traçat. Amb uns radis 
compresos entre 190 i 300 metres. Essent el radi mig ponderat de 270,168 metres. Això és un 
indicatiu de la complexa orografia en la que es situa la carretera. 

Les corbes de transició, per tal d’enllaçar rectes i corbes circulars sumen un total de 1927,835 
metres, que representen el 29,52% del traçat restant.  

El traçat en alçat està format per 9 alineacions amb una longitud total de 6575,311 metres.  

La longitud total en pendent suma 4819,804 metres, que representa el 73,30% de la longitud 
del traçat en planta, quedant els 1755,507 metres restant en longitud total en acords verticals.  

La pendent màxima és del 5,5% i la longitud d’aquesta és de 635,192 metres.  

En el present projecte s’han definit una sèrie d’estructures a fi de superar condicionants 
orogràfics o restitució de serveis afectats. Per tal de superar les dificultats del relleu, s’ha 
projectat un viaducte i un mur de contenció.  

El viaducte s’ha projectat per tal de superar el Barranc de l’Estret d’en Vidal per tal d’unir els 
dos marges de la llera. El viaducte projectat s’inicia al PK 0+531,740 i finalitza al PK 0+687,744 
sobre uns estreps executats en terraplè a ambdós extrems. Degut als condicionants, la solució 
geomètrica adoptada pel viaducte és simètrica està composta per 4 vans: els 2 centrals entre 
les 3 piles de 50 m de llum, i els 2 extrems que es recolzen sobre els estreps de 28 m. 
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D’acord amb la Norma 3.1 – IC, en el seu apartat 7.4.2 referent a les obres de pas, 
s’especifiquen les dimensions de la secció transversal en aquestes seccions especials sobre 
obres de pas de longitud major a 100 m. En aquest sentit, per a carreteres convencionals C–
60, la secció estarà formada per 2 carrils de circulació de 3,5 m d’amplada cadascú i 2 vorals 
laterals d’1 m formant una secció total de 9 m d’amplada. Als extrems dels vorals es situaran 
les baranes i elements de contenció dels vehicles. La secció de ferm projectada en el viaducte 
està constituïda únicament per una única capa de rodadura de 5 cm AC | 16 | surf | B60/70 | D. 
Aquesta capa de mescla bituminosa és de les mateixes característiques que a la resta del 
traçat. La col·locació d’aquesta capa serà directe sobre l’estructura de formigó mitjançant un 
reg d’imprimació. Prèviament, donada l’envergadura de l’obra de fàbrica, s’aplicarà un reg de 
curat sobre el formigó.  

Per tal d’evitar un talús excessiu que la seva base ocupés part de la llera del Barranc de l’Estret 
d’en Vidal, es projecta un mur de contenció que suporti les terres del terraplè necessari per la 
rasant projectada.  

Aquest mur, per tant, es projecta des del PK 0+860 fins al PK 0+980. A part del criteri seguit de 
seguretat hidràulica, aquest mur ajuda a reduir el moviment de terres necessari per tal d’ajustar 
al màxim la compensació de terres entre els volums necessaris de desmunt i terraplè.  

L’alçada del mur al llarg de la seva longitud és variable entre 0 i 5 m, de manera que es 
projecta un mur tipus  en “L”  de formigó armat formigonat directament sobre el terreny natural 
un cop executades les tasques prèvies per a l’execució de la sabata de fonamentació.  

En el present projecte es defineix el següent pas inferior situat al PK 5+664,080. Aquest es 
situa en el tram de la carretera de nou traçat i aquest circula en terraplè. Degut a la diferència 
de cota amb el terreny, per tal de no suprimir un dels camins agraris existents es projecta 
aquest pas subterrani per tal de comunicar els dos marges que la carretera separa.  

En aquest punt, la diferència de cotes entre la rasant de la carretera i el terreny és 
aproximadament d’11 m. La solució adoptada per executar el pas inferior és mitjançant un 
calaix de formigó prefabricat. En primer lloc s’executarà el pas i posteriorment es terraplenarà 
fins assolir la cota de coronació projectada.  

Per tal de garantir el trànsit de maquinària agrícola i per coherència amb els criteris seguits per 
la reposició dels camins agraris afectats, es projecta un marc prefabricat de secció interior 4x4 
m. Per aquesta secció, els marcs disponibles son tancats i articulats. S’opta per executar el pas 
per un de tipus articulat per tal d’economitzar els costos de transport al transportar-se per 
peces i no necessitar d’aquesta manera un transport especial. Degut a la forma de les juntes, 
les peces prefabricades garanteixen el correcte encaix entre elles assegurant el seu 
monolitisme estructural.  

Als extrems del pas inferior, es col·locaran les aletes per tal de contenir les terres del terraplè i 
evitar l’erosió en els punts singulars de les boques dels marcs.  La longitud del pas inferior és 
de 35,357 m. .          

El conjunt de la senyalització en una carretera té per objectiu garantir la seguretat d’una 
carretera gràcies a la seva correcta llegibilitat i a més a més és un element més a considerar 
com a element integrant del disseny i projecte de la carretera i no només com un complement a 
afegir posteriorment al traçat. La senyalització definida en el present projecte es divideix en 2 
tipus, la senyalització horitzontal i la vertical. 
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Per tal de garantir la seguretat vial, el present projecte considera necessària la implantació 
d’enllumenat públic als enllaços projectats. La definició del tipus i disposició de l’enllumenat 
necessari s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de la Guía Técnica de Eficiencia 
Energética en Iluminación – Alumbrado Público editada pel Ministerio de Ciencia y Tecnología 
l’any 2001.  L’objectiu de l’enllumenat públic en aquests trams és el de facilitar la lectura i 
comprensió d’aquests trams.  

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició. 

A partir de la informació subministrada per aquests s’ha elaborat el Plànol de Serveis Afectats i 
la relació d’aquests.  Generalment, els serveis afectats en un entorn rural similar a l’àmbit del 
present projecte solen ser els següents: 

• Carreteres en serveis 
• Camins agraris 
• Xarxes de subministrament i de comunicacions. 

Cal destacar que en un projecte professional, la determinació de tots aquests serveis afectats 
ha d’anar complimentada amb una fitxa de cada servei on s’identifiqui la posició, codi 
d’identificació, propietari, característiques i fotografia. 

 

1.3.3 102.3 .- Contradiccions, omissions i errors  

S’afegeix el paràgraf següent a allò que s’indica en el PG-3:  

Les omissions en plànols i en plecs de prescripcions o les descripcions errònies en les 
especificacions de l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció exposats en els documents del projecte i que, d’acord amb la bona pràctica 
constructiva, s’han de fer no eximeixen el contractista de l’obligació d’executar aquestes 
especificacions d’obra omeses o descrites erròniament, abans al contrari, s’han d’executar com 
si haguessin estat fetes de manera completa i correcta en els documents esmentats.  

 

1.4 ARTICLE 103 .- INICI DE LES OBRES 
 

1.4.1 103.1 .- Replanteig. Acta de comprovació de replanteig  

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra,procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin alProjecte, aixecant-ne Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals,el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 
es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 
de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
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executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 
a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats.  

 

1.4.2 103.2 .- Plànols d’obra  

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall i 
esquemes d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de 
les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

 

1.5 ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

S’ha de tenir en compte l’OM de 20 de setembre de 1989 (BOE del 9 d’octubre) en la qual es 
modifica aquest article del PG-3, o qualsevol actualitzacio o modificacio posterior. 

 

1.5.1 104.1 .- Replanteig de detall de les obres  
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A partir de la comprovacio del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 
per a l'execucio de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista. 

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar l'execucio 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del director la corresponent aprovacio del 
replanteig. 

L'aprovacio per part del director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuira 
la responsabilitat d'aquest en l'execucio de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a carrec d'aquest en la forma que 
indiqui el director. 

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tecnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
carrec i materialitzar els vertexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificacio adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les caracteristiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la direccio facultativa efectui, el contractista, al seu 
carrec, proporcionara l'assistencia i ajuda que el director demani, evitara que els treballs 
d'execucio de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacio i. quan sigui 
indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que per aixo tingui dret a cap 
indemnitzacio. 

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessaries per la realitzacio de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
direccio per les comprovacions dels replanteigs i per la materialitzacio dels punts topografics 
esmentats anteriorment. 

El contractista sera responsable de la conservacio durant el temps de vigencia del contracte, de 
tots els punts topografics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu carrec, els que per necessitat d'execucio de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicara per escrit al director, i aquest donara les instruccions 
oportunes i ordenara la comprovacio dels punts recuperats.  

 

1.5.2 104.2 .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció Programa de treballs  

El Contractista està obligat a realitzar el seu auto-control, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, 
toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la 
persona delegada per ell  mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista 
per a la seva comprovació per la Direcció d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, 
mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi 
assegurat de acomplir les especificacions; això sense perjudici de que la Direcció de l'obra 
pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució. 

Amb independència de l'esmentat anteriorment la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions,  
amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l'auto-
control. 

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles 
aquests elements d'auto-control per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del 
Contractista les eventuals conseqüències de tardança, costos, etc. 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat 
en obres de carreteres 1978" publicades per la D.G.C. del MOPU. 
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L'import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista fins a un límit de l'u (1) per 
cent del pressupost d'execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que es 
produeixin, d'acord amb les disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per 
control de qualitat l'import restant de les despeses d'assaigs.  

Els assaigs d'auto-control seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el 
Contractista s'hagi assegurat amb els seus assaigs i amidaments d'auto-control que en un tram 
una unitat d'obra està acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció 
d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves amidaments i assaigs de control, pels que 
prestarà les màximes facilitats. 

 

1.5.3 104.3 .- Programa de treballs  

Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del 
Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat. 

El programa de Treball inclourà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 
la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb detallada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
que es trobi a l'obra. 
 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.  
 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietatho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
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A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.  

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.  

 

1.5.4 104.4 .- Control de qualitat  

El contractista està obligat a fer el seu autocontrol de cotes, de toleràncies, etc. i el de qualitat 
mitjançant assajos de materials, densitats de compactació, etc. S’entén que no s’ha de 
comunicar a l’Administració, representada per l’enginyer director de l’obra o la persona que 
aquest delegui per a aquest objectiu, que una unitat d’obra està acabada, segons el 
contractista, perquè la direcció de les obres la comprovi (en cada tram) fins que el contractista 
mateix, mitjançant el seu personal facultat per a això, hagi fet les seves comprovacions i els 
seus assajos per complir les especificacions. Això és sense perjudici que la direcció de les 
obres pugui fer les inspeccions i les proves que consideri necessàries en qualsevol moment de 
l’execució.  

Després que el contractista comprovi amb els seus assajos i mesuraments que en un tram una 
unitat d’obra està acabada i compleix les especificacions, ho ha de comunicar a la direcció de 
les obres perquè aquesta pugui fer-ne els mesuraments i assajos de control, per als quals el 
contractista ha de prestar les màximes facilitats.  

Amb independència del que s’ha dit anteriorment, la direcció de les obres té facultat de realitzar 
els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui adients en qualsevol moment, havent 
el contractista d’oferir-li assistència humana i material necessari per això. les despeses de 
l’assistència no seran d’abonament especial.  

El contractista ha de disposar del seu propi laboratori per assegurar tants pocs resultats erronis 
com sigui possible en les seves peticions d’apte al laboratori de l’Administració.  

Els assajos de control s’han de fer al laboratori que disposi la direcció de les obres.  

Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la direcció d’obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà:  

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali.  

- Les inorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 
Direcció Insular de Carreteres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el contractista, amb 
una penalització econòmica.  

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del contractista, dins del termini que 
s'assenyali.  

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció Insular de Carretres podrà 
encarregar-ne la reparació a tercers, per compte del contractista.  

La direcció d’obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.  
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.  

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista.  

 

1.5.5 104.5 .- Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs  

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
queresulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 
donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.  

 

1.5.6 104.6 .- Subcontractació  

Sense necessitat d’especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars 
necessàries per a la realització i determinació de l’obra de conformitat al projecte. 

La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat 
amb ella si subroga a aquests, davant de la propietat, en els drets d’aquell, ni relleva a 
l’esmentat Contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

L’adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari per al desenvolupament del 
programa i terminis de l’obra, mitjançant les relacions de treball o vincle professional establerts 
per la legislació vigent, que s’entendran concertats entre aquell i aquest amb indemnitat de la 
propietat. 

Les disposicions sobre remuneració i d’altres condicions de treball, seguretat i higiene i previsió 
laboral afecten inexcusablement al Contractista, i el seu incompliment, a part de les 
responsabilitats jurídiques que es derivin d’ell, implica la resolució d’aquest contracte. 

La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar-se sense la deguda 
revisió i autorització d’aquesta per part de la Direcció d’Obra.  

 

1.5.7 104.7 .- Informació a preparar pel contractista  

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
32 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi   
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista.  

 

1.5.8 104.8 .- Permisos i llicències  

El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les 
obres, estant al seu càrrec la confecció de tots els documents, projectes, certificats i butlletins, i 
tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació davant dels serveis competents de 
l’Administració, havent de gestionar amb la Direcció Facultativa les instàncies de sol·licitud 
d’aprovació i posada en servei necessàries. Les obres i instal·lacions no es consideraran 
acabades fins que els citats tràmits estiguin totalment complimentats.  

 

1.5.9 104.9 .- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc.  

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista.  

El Departament de Territori i Sostenibilitat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, 
sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el director 
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la direcció estimi 
convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, 
sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.  

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.  

El Departament de Territori i Sostenibilitat es reserva el dret que determinades carreteres, 
camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, 
puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 
treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, 
mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.  
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1.5.10 104.10 .- Seguretat i salut  

Hi és aplicable el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 256, del 25 d’octubre de 1997)  

La valoració d’aquest Pla no ha d’excedir el pressupost que resulti de l’Estudi de seguretat i 
salut, si no, s’entén que qualsevol excés està comprès entre el percentatge de costs indirectes 
que formen part dels preus del projecte.  

L’abonament del pressupost corresponent s’ha de fer d’acord amb el quadre de preus que 
figura en el pressupost o, si escau, en el Pla de seguretat i salut en el treball aprovat per 
l’Administració i que es considera Document del contracte a aquest efecte.  

El contractista és totalment responsable dels accidents que ocorrin i de les conseqüències que 
se’n derivin tant per negligència com per incompliment del Pla esmentat.  

 

1.5.11 104.11 .- Senyalització, abalisament i defensa d’obres i d’instal·lacions  

La senyalització i l’abalisament de les obres durant el temps en què es duen a terme s’ha de fer 
d’acord amb la Norma 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabat d’obres 
fixes en vies fora de població, aprovada per l’OM de 31 d’agost de 1987, i d’acord amb el que 
s’estableix en el Document núm. 5 d’aquest projecte sobre l’Estudi de seguretat i salut.  

Durant les obres, el contractista ha de tenir personal qualificat directament responsable de la 
seguretat del trànsit i especialment un cap d’equip, que ha de ser acceptat expressament per la 
direcció de les obres.  

El contractista de les obres té l’obligació de complir tot allò que disposa l’OM de 31 d’agost de 
1987 i és totalment responsable dels possibles accidents que hi hagi per negligència o 
incompliment.  

El contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la 
circumval·lació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa dels 
treballs, tant en aquesta zona com als límits i a les immediacions.  

La senyalització, l’abalisament i, si escau, la defensa han de ser modificats i fins i tot retirats per 
qui els hagi col·locats tan aviat com variï o desaparegui l’obstacle a la lliure circulació que va 
provocar que es posassin, i qualsevol que fos el període de temps en què no calguessin o 
canviassin a ser específics, especialment en hores nocturnes i dies festius.  

Tant l’adquisició com la col·locació, la conservació i especialment la retirada de la senyalització, 
l’abalisament i, si escau, la defensa de les obres són a càrrec del contractista que faci les obres 
o les activitats que les motivin.  

El contractista ha d’assegurar, a compte i responsabilitat propis, el manteniment del trànsit, 
amb el màxim nivell de seguretat, en tot moment durant l’execució de les obres.  

 

1.5.12 104.12 .- Afeccions al medi ambient  

El contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Seguirà en tot moment les mesures correctores i les 
recomanacions incloses en l’AIA del projecte.  

En el cas que el projecte no inclogui AIA, observarà el següent:  
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- En l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 
de terrenys . 

- Les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies.  

- Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de forma que només s'afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes.  

- Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.  

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.  

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixent accessos suficients per a la seva realització.  

 

1.5.13 104.13 .- Abocadors  

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment medi ambiental, en el 
cas que estigui constituïda.  

 

1.5.14 104.14 .- Execució de les obres no especificades en aquest plec  

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.  

 

1.5.15 104.15 .- Neteja i acabat de les obres  

Un cop que les obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions, els materials sobrants, els 
enderrocs, els dipòsits i els edificis construïts per al servei de l’obra amb caràcter temporal i que 
no calgui conservar han de ser retirats i s’han de restaurar els llocs de l’emplaçament a la seva 
forma original.  

La neteja s’ha d’estendre a les zones de domini, servitud i afectació de la via i també als 
terrenys que hagin estat ocupats temporalment.  

De manera anàloga, s’han de tractar els camins provisionals, fins i tot els accessos a zones de 
préstec i pedreres.  

Cal fer tot això de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques que s’acordin amb el paisatge circumdant.  

La partida alçada d’abonament íntegre per netejar i acabar les obres s’ha d’abonar en la 
certificació final un cop que en l’acta de recepció s’hagi fet constar el compliment del que es 
disposa en aquest article.  

 

1.5.16 104.16 .- Conservació de les obres durant el termini de garantia  
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El contractista es compromet a conservar a càrrec seu totes les obres que integren el projecte 
fins que finalitzi el període de garantia.  

El termini de garantia de totes les obres i instal·lacions serà d’un any a partir de la data de la 
recepció provisional, excepte en aquells materials, obres i instal·lacions que per la seva 
naturalesa, o per la demanda especifica de la propietat i acceptada documentalment pel 
Contractista, el termini de garantia sigui superior, durant la qual vindrà obligat a conservar els 
materials, obres i instal·lacions en perfectes condicions de funcionament i seguretat, reposant 
els materials defectuosos, deteriorats i trencats o agafats per tercers, així com respondre dels 
accidents o perjudicis que puguin produir-se. 

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per 
compte de la propietat, descomptant el valor d’aquestes reparacions, de les retencions 
senyalades anteriorment. 

La propietat és la responsable de l’explotació i utilització de les instal·lacions des del moment 
de la recepció provisional. Aquesta prestació s’efectuarà amb el suport i col·laboració del 
mantenidor oficial de l’obra. 

Durant el període de garantia l’adjudicatari de l’obra respondrà de la qualitat dels materials i de 
les correctes prestacions de la instal·lació realitzada, i s’obliga a intervenir per a restituir els 
paràmetres de funcionament o adequar la qualitat de l’obra dins dels termes estipulats i sota les 
condicions definides al Plec de Condicions. 

La propietat dictaminarà sobre la causa de les anomalies especificant el tipus d’intervenció 
(manteniment ordinari o garantia) a realitzar, així com la duració de la mateixa. En concret:  

 El manteniment en el període de garantia inclou totes les avaries produïdes pel 
normal funcionament de les instal·lacions que no siguin imputables a defectes del 
material, o que no queden inclosos dins del concepte de garantia. 

 Les avaries produïdes per actes vandàlics, col·lisions, robatoris i altres causes no 
incloses dins del concepte de garantia, han de ser resoltes pel mantenidor en aquest 
període, però no li seran imputades econòmicament. Per tal que li siguin imputades, 
han d’haver estat contemplades al contracte de manteniment en partides específiques 
a aquest efecte. 

 Si l’avaria o desperfecte és imputable a defecte del material, es notificarà la demanda 
d’intervenció a l’ instal·lador Contractista de l’obra. 

S’haurà d’especificar clarament el temps màxim de resposta que l’instal·lador tindrà per a 
reparar les anomalies des de que aquests li han estat comunicades. En funció de l’amplitud de 
la intervenció, la propietat podrà autoritzar un període major de temps, la qual cosa quedarà 
reflectida a la fitxa de notificació. 

Per a la comunicació d’anomalies, els licitants de qualsevol concurs d’obra hauran d’indicar la 
persona i el telèfon de contacte per als cas d’intervenció en la instal·lació durant el període de 
garantia. Aquesta informació es pot exigir com a document que ha d’aportar al Plec.  

Els treballs complementaris que es tinguin de realitzar per a mantenir el servei d’enllumenat 
públic, sigui mitjançant enllumenat provisional o qualsevol altra actuació, seran a càrrec de la 
garantia. 

Les prestacions bàsiques del manteniment durant el període de garantia, incloses dins del 
concepte inspecció de funcionament i dictamen, tenen com a finalitat detectar situacions 
incorrectes de l’estat del material i el funcionament de les instal·lacions, i analitzar la causa i 
abast de l’anomalia detectada i aïllar i neutralitzar les situacions de risc per a les persones o 
bens que podessin presentar-se. 

Complementàriament i en funció de les instruccions que dicti la Direcció Facultativa del 
manteniment, efectuarà les reparacions que siguin necessàries. 
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Hi haurà tres formes d’actuació durant aquesta fase: les inspeccions, les anàlisis i dictàmens, i 
les intervencions. 

Per tal de complir les especificacions anteriors, s’efectuaran inspeccions amb la periodicitat que 
es cregui convenient. 

Dels resultats de les inspeccions i deteccions, es redactarà un informe d’incidències, en el que 
s’indicarà el defecte observat, la causa de l’anomalia i l’àmbit afectat. 

En cas de detectar situacions de risc per a les persones o bens, s’aïllarà provisionalment la 
causa del risc si és un defecte menor, o es deixarà la instal·lació fora de servei si és un defecte 
d’importància. Seguidament es passarà avís a la Direcció Facultativa. 

En funció del tipus d’anomalia, la Direcció Facultativa ordenarà al Contractista que  
correspongui la intervenció que estimi procedent, per a reparar o adequar la instal·lació, d’acord 
amb el dictamen resultant sobre la imputació o no al concepte de garantia.  

Les reparacions majors efectuades fora del concepte de garantia, es tarifaran segons la taula 
de preus unitaris vigents al moment d’establir el contracte de conservació. 

L’incompliment d’obligacions durant el període de garantia, per exemple l’incompliment dels 
terminis de reparació abans mencionats, provocarà l’actuació immediata del conservador de la 
resta de les instal·lacions. La propietat queda facultada per a acabar, per compte i risc de 
l’adjudicatari i titular de la garantia, tots els treballs de reparació o adequació en el cas de que 
el Contractista de l’obra no ho realitzi dins dels terminis establerts, sense perjudici de les 
sancions a que es faci creditor. 

El cost d’aquests treballs serà facturat al instal·lador o empresa que hagi executat l’obra. Així 
doncs, l’import anirà a càrrec de la retenció i es descomptarà directament d’aquesta tot i 
acompanyant i justificant la intervenció efectuada. Si la retenció és insuficient i no és pagada 
per l’instal·lador, es tramitarà amb càrrec a la fiança. 

D’acord amb allò que preveu la Llei 7/1985 de 2 d’abril, les sancions que s’aplicaran en cas 
d’incompliment de les prestacions de reparació i adequació, obligades en el període de 
garantia, seran proposades pel responsable de manteniment, conjuntament amb la Direcció 
Facultativa, a l’òrgan competent que hagi d’executar-les. 

La data de notificació a partir de la qual contarà la sanció, serà la de lliurament del fax o carta 
certificada, indicant l’existència de l’anomalia. El Contractista podrà recórrer en els terminis 
legals establerts. 

Si els incompliments són reiteratius, la propietat podrà actuar aplicant sancions que, donat el 
cas de no ser pagades per l’instal·lador, li seran descomptades de la retenció de la fiança.  

No s’aplicaran sancions en el cas que el Contractista justifiqui la impossibilitat de reparar 
l’anomalia en el termini indicat, o que l’anomalia imputable no sigui responsabilitat seva.  

Prescrit el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les obres i 
instal·lacions, s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements 
integrants de les mateixes. Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a 
la recepció provisional, comprovant-se els resultats de les mateixes. 

Un cop corregides, en el seu cas, totes les deficiències observades, s’efectuarà una nova visita 
d’inspecció a les instal·lacions amb la participació de tots els estaments interessats i els 
responsables del manteniment, si aquests fossin diferents al Contractista, subscriuran la seva 
conformitat en una còpia de l’acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se 
aquest exemplar a la propietat. 

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions, es responsabilitzarà de la conservació i 
manteniment de les mateixes la propietat de cada àrea del projecte, sota la supervisió de la 
Direcció Facultativa. 
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1.5.17 104.17 .- Contractació de subministraments i legalitzacions  

L’estudi tècnic per a la contractació dels subministraments és de gran prioritat. Cal que sigui 
realitzat abans d’iniciar les instal·lacions pròpiament dites, tenint en compte els punts de 
connexió amb les xarxes de les companyies subministradores i la data de posada en 
funcionament. 

En aquest apartat cal ressaltar els següents aspectes: 

 El Contractista de l’obra és responsable d’impulsar i gestionar tot el procés de 
contractació, sempre contant amb el coneixement i suport de la propietat, la qual 
signarà els documents corresponents com a titular de les instal·lacions. 

 El Contractista és responsable de la legalització de l’obra mitjançant: 
o La redacció dels corresponents projectes adaptats a l’obra realment efectuada. 
o El certificat final d’obra. 

Tots els documents hauran d’estar firmats per tècnic competent i visats pel col·legi professional 
corresponent, conjuntament amb els butlletins firmats per l’Instal·lador Autoritzat responsable 
de la instal·lació. 

 Aquests documents, i els corresponents que siguin necessaris segons el tipus d’obra 
o els requeriments de la propietat, es lliuraran a l’Entitat d’Inspecció i Control 
corresponent i, posteriorment, a la Companyia subministradora per a la legalització de 
les instal·lacions. 

 El Contractista es farà càrrec de totes les despeses i taxes que comporti aquest 
procés i lliurarà la instal·lació totalment legalitzada i en condicions de funcionament. 
Els retards en el procés seran responsabilitat del Contractista, excepte si es justifica 
documentalment la paralització del procés per part de la propietat.  

 

1.6 ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 

1.6.1 105.1 .- Danys i perjudicis  

El contractista és el responsable legal dels efectes ambientals que es produeixin atribuïbles a 
les tasques, als processos i als elements constructius que es facin o s’utilitzin per dur a terme 
les obres.  

La responsabilitat ambiental del contractista implica la restauració, un cop acabades les obres, 
de totes les zones i els elements ambientals que quedin afectats per l’activitat d’obra, i ha de 
garantir una restauració morfològica adequada, la implantació del sòl i l’arrelament de la 
vegetació.  

 

1.6.2 105.2 .- Contractació de subministraments i legalitzacions  

L’estudi tècnic per a la contractació dels subministraments és de gran prioritat. Cal que sigui 
realitzat abans d’iniciar les instal·lacions pròpiament dites, tenint en compte els punts de 
connexió amb les xarxes de les companyies subministradores i la data de posada en 
funcionament.  

 

1.6.3 105.3 .- Permisos i llicències  
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L’obtenció dels permisos i llicències per part del Contractista atendrà a l’especificat al punt 
1.5.8 del present Plec.  

 

1.6.4 105.4 .- Recepció de materials  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del contractista pel que fa a la qualitat.  

 

1.6.5 105.5 .- Informació a preparar pel contractista  

L’obtenció dels permisos i llicències per part del Contractista atendrà a l’especificat al punt 
1.5.7 del present Plec.  

 

1.7 ARTICLE 106 .- MESURAMENT I ABONAMENT 
 

1.7.1 106.1 .- Mesurament de les obres  

La Direccio de l'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tecniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el 
periode de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacio d’aquests amidaments. 

Per les obres o parts d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccio amb la 
suficient antelacio, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriura el 
Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagues avis amb antelacio, l’existencia del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administracio sobre el particular.  

 

1.7.2 106.2 .- Abonament de les obres  

• Preus unitaris 
 

- Condicions generals 

S’enten que tots els preus unitaris a que es refereixen les normes de mesurament i 
d’abonament que hi ha en aquest PPTP sempre inclouen el subministrament, la 
manipulacio i l’ús de tots els materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 
llevat que, especificament, se n’exclogui algun en l’article corresponent. 

A més a més, s’entén que tots els preus unitaris inclouen les despeses de 
maquinaria, mà d’obra, elements accessoris, transport, eines i totes les operacions 
directes o indirectes que calguin perquè les unitats d’obra s’acabin d’acord amb el que 
s’especifica en aquest PPTP i en els plànols corresponents. 

Igualment s’entén que hi ha incloses les despeses ocasionades per: 

o L’ordenació del trànsit i la senyalització de les obres (Document num. 5). 
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o La reparació dels danys inevitables causats pel trànsit. 
o El pesatge dels diferents materials i de les unitats d’obra per mesurar-los i 

abonar-los. 

Encara que la justificacio 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 mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, 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 poden arguir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

- Quadre de preus número 1 

Els preus indicats amb lletra en el quadre de preus número 1, afectats pels coeficients 
corresponents a despeses generals, benefici industrial i IVA i amb la rebaixa que 
resulti de la licitació, són els que serveixen de base al contracte i el contractista no pot 
reclamar que s’hi introdueixi cap modificació amb cap pretext d’error o d’omissió.  

- Quadre de preus número 2 (obra incompleta) 

Els preus indicats en el quadre de preus número 2, afectats pels coeficients 
corresponents a despeses generals, benefici industrial i IVA i amb la rebaixa que 
resulti de la licitació, s’han d’aplicar únicament i exclusivament en els casos en què 
cal abonar obres incompletes, quan per rescissió o una altra causa no arriben a 
acabar-se les contractades, sense que pugui pretendre’s la valoració de cada unitat 
d’obra fraccionada en una altra forma que la que s’estableixi en aquest quadre ni que 
tingui dret el contractista a fer cap reclamació per insuficiència o omissió del cost de 
qualsevol element constitutiu del preu, ja que els possibles errors o omissions en la 
descomposició que figura en el quadre de preus número 2 no pot servir de base al 
contractista per reclamar cap modificació en els preus assenyalats amb lletra en el 
quadre de preus número 1.  

Les xifres que per a pesos, mesures o volums de materials figuren en les unitats 
compostes del quadre de preus número 2 serveixen només per conèixer el cost 
d’aquests materials aplegats a l’obra, però sota cap concepte tenen valor a l’efecte de 
definir les proporcions de les mescles ni el volum necessari d’aplecs per aconseguir la 
unitat d’obra.  

Quan per rescissió o una altra causa cal valorar obres incompletes, s’han d’aplicar els 
preus del quadre número 2 sense que pugui pretendre’s la valoració de cada unitat 
d’obra diferent a la valoració d’aquest quadre ni que tingui dret el contractista a 
reclamar per insuficiència o omissió el cost de qualsevol element que constitueixi el 
preu. Les partides que componen el preus s’han d’abonar quan s’ha aplegat la 
totalitat del material, inclosos els accessoris, o quan s’han dut a terme totalment les 
tasques o les operacions que determinen la definició de la partida, ja que el criteri que 
s’ha de seguir ha de ser que només es consideren abonables fases amb l’execució 
acabada i, en cas de deixar-les incompletes, el contractista perd tots els drets.  

 

• Altres unitats 

Aquelles unitats que no s’especifiquen en el PPTP s’han d’abonar quan estiguin 
completament acabades, d’acord amb els preus fixats en el quadre número 1, que 
comprenen totes les despeses necessàries per executar-les. S’entén que en dir 
completament acabades s’inclouen els materials, els mitjans auxiliars, els muntatges, les 
pintures, les proves, les posades en servei i tots els elements o operacions que calguin per 
usar les unitats.  
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• Modificació del contracte d’obres (preus contradictoris) 

Cal regir-se pel que disposa l’article 146 del text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i per l’article 158 del Reglament general de la Llei de contrates 
de les administracions públiques, o actualitzacions o modificacions vigents posteriors.  

 

1.7.3 106.3 .- Altres despeses a càrrec 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. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
 Les despeses de la gestió de residus d’obra i enderrocs, tal com estableix la llei. 
 Les despeses de conservació de desguassos. 
 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit 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, així com 
qualsevol consum que se’n derivi de les mateixes. 

 Les despeses de contractació, legalització i drets d’escomesa dels subministraments 
definitius (tant aigua com energia elèctrica) de les instal·lacions definides a l’obra, tal 
com l’enllumenat públic, estacions de bombeig, estació depuradora, etc. 

 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 Les despeses de retirada dels 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 a l’obra.  

 

1.7.4 106.4 .- Revisió de preus  

Cal atenir-se a allò que disposa text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, llibre I, títol IV, i al títol IV del Reglament general de la Llei de contrates de les 
administracions públiques. També serà d’aplicació el RD 1395/2011, de 7 d’octubre.  

 

1.8 ARTICLE 107 .- OFICINA D’OBRA 
 

Com a complement de la clàusula 7 del PCAG per a la contractació d’obres de l’Estat, Decret 
3854/1970, de 31 de desembre, es prescriu l’obligació del contractista de posar a disposició de 
l’enginyer director les dependències suficients (a la seva oficina d’obra) per a les instal·lacions 
que necessiti per controlar i vigilar les obres.  
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2. CAPÍTOL 2 .- MATERIAL BÀSICS 
 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seca classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent.  

 

2.1 CONGLOMERANTS 
 

2.1.1 Article 202 - Ciments  

Els ciments per a formigó estructural han de complir també l’EHE.  

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a 
tipus homologats, tenguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 
especificacions recollides en el RD 1313/1988.  

S’ha d’utilitzar ciment Pòrtland CEM I.  

 

2.2 LLIGANTS BITUMINOSOS 
 

2.2.1 Article 211 – Betums asfàltics 
 

Es tracta del material que s’utilitza per fabricar mescles bituminoses en calent.  

El betum asfàltic a utilitzar en l’ obra, complirà el que especifica l’ Article 211 del PG-3, 
modificat per Ordre Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011. I d'acord amb la UNE EN 
12597.  

Els betums asfàltics hauran presentar un aspecte homogeni i estar pràcticament exempts d’ 
aigua, de manera que no formin escuma quan s’ encalenteixin a la temperatura d’ ús. Els 
betums a emprar seran del tipus:  

 50/70 

Les seves característiques estaran d’ acord amb el que s’ especifica en el Quadre 211.1 de la 
citada Ordre Circular.  

En les capes de rodolament s’ utilitzarà betum modificat amb polímers del tipus PMB 45/80-65 
(denominació anterior BM-3c), article 212 de l'Ordre Circular 29/2011  

• Transport i emmagatzematge 

El betum asfàltic es transportarà en cisternes calorífugues i proveïdes de termòmetres. 
Disposaran d’ un element adequat per a la presa de mostres.  

S’ emmagatzemarà en dipòsits aïllats entre si proveïts de boques de ventilació per evitar que 
treballin a pressió i que comptaran amb els aparells de mesura i seguretat necessaris. Seran 
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calorífugs, proveïts de termòmetres i amb el seu propi sistema de calefacció, capaç d’ evitar 
que, per qualsevol anomalia, la temperatura del producte es desviï de la fixada per a l’ 
emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 °C). Així mateix, disposaran d’ una vàlvula 
adequada per a la presa de mostres.  

Quan els dipòsits d’ emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes 
de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid del seu 
contingut.  

El tràfec des de les cisternes als dipòsits es realitzarà sempre per canonada directa.  

Totes les canonades i bombes utilitzades per al tràfec estaran calefactades, aïllades 
tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar fàcil i perfectament després de 
cada aplicació i/o jornada de treball.  

La Direcció Facultativa comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, els sistemes de 
transport i tràfec i les condicions d’ emmagatzematge en tot el que pogués afectar a la qualitat 
del material.  

• Recepció i identificació 

Cada cisterna de betum asfàltic arribarà a l’ obra acompanyada d’ un albarà i la informació 
relativa a l'etiquetatge i marcatge CE (d'acord amb l'Annex ZA corresponent), un full de 
característiques amb els resultats de les anàlisis i assaigs corresponents a la producció a la 
qual pertanyi la cisterna subministrada i un certificat de garantia de qualitat que expressi el 
compliment de les especificacions exigides al tipus de betum asfàltic subministrat, d’ acord amb 
la taula 211.2.  

Si el fabricant tingués per a aquest producte certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions obligatòries d’ aquest article i/o document acreditatiu de l’ homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat, segons el que s’ indica en l’ apartat 211.7 del present 
article, i ho fes constar en l’ albarà, no necessitarà acompanyar el certificat de garantia de 
qualitat.  

L’ albarà contindrà explícitament, al menys, les següents dades:  

- Nom i direcció de l’ empresa subministradora.  
- Data de fabricació i de subministrament.  
- Identificació del vehicle que el transporta.  
- Quantitat que es subministra.  
- Denominació comercial, si n’hi hagués, i tipus de betum asfàltic subministrat, d’ acord 

amb la denominació especificada en el present article.  
- Nom i direcció del comprador i del destí.  
- Referència de la comanda.  

 
L'etiquetatge i marcatge CE ha d'incloure la següent informació:  
 

- Símbol del marcatge CE  
- Nº d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca distintiva d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any en què es fixa el marcat  
- Nº del certificat del control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea corresponent (UNE EN 125.921 O UNE EN 13924)  
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst  
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- Informació sobre les característiques essencials incloses en l'annex ZA de la norma 
armonitzada corresponent (UNE EN 12.591 o UNE EN 13924):  

 Consistència de Teoria de servei intermèdia (penetració a 25 º C, segons norma 
UNE EN 1426)  

 Consistència de Teoria de servei elevada (punt de reblaniment, segons norma 
UNE EN 1427)  

 Dependència de la consistència amb la Teoria (índex de penetració, segons Annex 
A de la norma UNE EN 12.591 o de la UNE EN 13924)  

 Durabilitat de la consistència a T ª de servei intermèdia i elevada (resistència a 
l'envelliment, segons la norma UNE EN 12607-1):  

o Penetració retinguda, segons norma UNE EN 1426  
o Increment del punt de reblaniment, segons norma UNE EN 1427  
o Canvi de massa, segons norma UNE EN 12607-1  

 Fragilitat a baixa T ª de servei (punt de fragilitat Fraass, segons norma UNE EN 
12593), només en el cas dels betums de la norma UNE EN 12591  

Segons el parer de la Direcció Facultativa es poden exigir, a més, les dades següents:  

- La corba de pes específic en funció de la temperatura  
- La temperatura màxima d'escalfament  
- Rang de Teoria de mescla de compactació, el temps màxim d'emmagatzematge  
- Qualsevol altra condició que fos necessari  
- Els valors de la resta de les característiques especificades en la taula 211.1, que 

hauran de ser aportats pel subministrador en un termini no superior a set (7) dies.  
 

• Control de qualitat 

Si al subministrar el betum s’ adjunta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries d’ aquest article i/o document acreditatiu de l’ homologació de la marca, segell o 
distintiu de qualitat del producte, no serà obligatori realitzar el control de recepció de les 
cisternes, no obstant això, la Direcció Facultativa podrà dur a terme la realització d'assaigs de 
recepció si ho considera necessari, en aquest cas podran seguir els criteris que s'estableixen 
en el punt 211.5.1 de l'article 211 del PG3, modificat per l'Ordre Circular 29/2011.  

• Amidament i abonament 

L’ amidament i abonament del betum asfàltic es realitzarà segons el que s’ indica per a la unitat 
d’ obra de la que formi part.  

En aplecs, el betum asfàltic s’ abonarà per tonelades (t) realment aplegades.  

 

2.2.2 Article 212 – Betums asfàltics modificats amb polímers 
 

Els betums asfàltics modificats amb polímers compliran l’ establert en l’ Article 212 del PG-3, 
modificat per Ordre Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011. I d'acord amb la UNE EN 
12597.  

S’ emprarà betum asfàltic modificat amb polímers per a la capa de rodolament del tipus PMB 
45/80-65, segons denominació de la norma UNE EN 14023 (denominació anterior BM-3c).  

• Transport i emmagatzematge 
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Quan no es fabriqui en el seu lloc d’ ús, el betum asfàltic modificat amb polímers es 
transportarà en cisternes calorífugues i proveïdes de termòmetres. Disposaran d’un element 
adequat per a la presa de mostres.  

S’ emmagatzemarà en dipòsits aïllats entre si, proveïts de boques de ventilació per evitar que 
treballin a pressió i amb els aparells de mesura i seguretat necessaris. Estaran proveïts de 
termòmetres i dotats amb el seu propi sistema de calefacció, capaç d’ evitar que la temperatura 
del producte es desviï de la fixada per a l’ emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 
°C). Així mateix, disposaran d’ una vàlvula adequada per a la presa de mostres.  

Quan els dipòsits d’ emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes 
de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid del seu 
contingut .  

Totes les canonades i bombes utilitzades per al tràfec del betum asfàltic, des de la cisterna al 
dipòsit d’ emmagatzematge i d’ aquest a l’ equip d’ ús, estaran calefactades, aïllades 
tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar fàcil i perfectament després de 
cada aplicació i/o jornada de treball.  

El tràfec des de les cisternes als dipòsits es realitzarà sempre per canonada directa.  

Totes les canonades i bombes utilitzades per al tràfec estaran calefactades, aïllades 
tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar fàcil i perfectament després de 
cada aplicació i/o jornada de treball.  

La Direcció Facultativa determinarà el temps màxim d’ emmagatzematge i la necessitat o no de 
disposar de sistemes d’ homogeneïtzació en el transport i en els dipòsits d’ emmagatzematge, 
d’ acord amb les característiques del lligant modificat.  

Així mateix comprovarà, amb la freqüència que consideri necessària, els sistemes de transport i 
tràfec i les condicions d’ emmagatzematge en tot el que pogués afectar a la qualitat del 
material.  

• Recepció i identificació 

Les cisternes arribaran a obra amb un albarà acompanyada d’ un albarà i la informació relativa 
a l'etiquetatge i marcatge CE, d'acord amb l'Annex ZA de norma UNE EN 14023.  

L’ albarà contindrà explícitament, al menys, les següents dades:  

- Nom i direcció de l’ empresa subministradora.  
- Data de fabricació i de subministrament.  
- Identificació del vehicle que el transporta.  
- Quantitat que es subministra.  
- Denominació comercial, si n’hi hagués, i tipus de betum asfàltic subministrat, d’ acord 

amb la denominació especificada en el present article.  
- Nom i direcció del comprador i del destí.  
- Referència de la comanda.  

 
L'etiquetatge i marcatge CE ha d'incloure la següent informació:  
 

- Símbol del marcatge CE  
- Nº d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca distintiva d'identificació i direcció registrada del fabricant  
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- Les dues últimes xifres de l'any en què es fixa el marcat  
- Nº del certificat del control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea UNE EN 14023  
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst  
- norma armonitzada UNE EN 1403  

 Consistència de Teoria de servei intermèdia (penetració a 25 º C, segons norma 
UNE EN 1426)  

 Consistència de Teoria de servei elevada (punt de reblaniment, segons norma 
UNE EN 1427)  

 Cohesió (força-ductilitat, segons la norma UNE EN 13589 i la norma UNE EN 
13703)  

 Durabilitat de la consistència a T ª de servei intermèdia i elevada (resistència a 
l'envelliment, segons la norma UNE EN 12607-1):  

o Penetració retinguda, segons norma UNE EN 1426  
o Variació del punt de reblaniment, segons norma UNE EN 1427  
o Canvi de massa, segons norma UNE EN 12607-1  

 Punt de fragilitat Fraass, segons norma UNE EN 12593  
 

• Control de qualitat 

Si al subministrar el producte s’ adjunta certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions obligatòries d’ aquest article i/o document acreditatiu de l’ homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat del producte, no serà obligatori realitzar el control de 
recepció de les cisternes o betums modificats amb polímers fabricat en obra. No obstant això, 
la Direcció Facultativa podrà dur a terme la realització d'assaigs de recepció si ho considera 
necessari, en aquest cas podran seguir els criteris que s'estableixen en el punt 212.5.1 de 
l'article 212 del PG3, modificat per l'Ordre Circular 29/2011.  

S’ aplicarà el que s’especifica en l’ apartat 212.5 de l’ article 212 del PG-3, modificat per Ordre 
Circular 29/2011.  

També es poden utilitzar betums asfàltics modificats amb polímers importats d’altres estats 
membres de la Unió Europea, encara que estiguin designats eventualment de forma distinta, 
sense que això suposi fer nous assajos si es dedueix clarament dels documents que 
acompanyen aquests betums asfàltics que es tracta efectivament de betums modificats amb 
polímers idèntics als que es designen a Espanya amb aquestes lletres. Fins i tot si aquests 
betums s’han fabricat d’acord amb prescripcions diferents a les que hi ha en aquest article, es 
poden utilitzar si asseguren un comportament i un nivell de protecció exigit quant a seguretat, 
salut i aptitud d’ús equivalent.  

S’han de tenir en compte, per a tot això, els resultats dels assajos que hagin dut a terme les 
autoritats competents dels estats esmentats segons les seves pròpies normes.  

• Amidament i abonament 

L’ amidament i abonament del betum asfàltic modificat amb polímers es realitzarà segons la 
unitat d’ obra de la que formi part.  

 

2.2.3 Article 213 – Emulsions bituminoses 
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Les emulsions bituminoses compliran l’ establert per l’ Article 213 del PG-3, modificat per Ordre 
Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011.  

Les emulsions bituminoses no modificades amb polímers a emprar en el present projecte seran 
les següents:  

- Emulsió catiònica tipus C50BF5 IMP (denominació anterior ECI) en regs d’ emprimació  

Les emulsions bituminoses modificades amb polímers a utilitzar en l’ obra, seran:  

- Emulsió catiònica tipus C600BP4 ADH (denominació anterior ECR-1-m) en regs d’ 
adherència per a capa de rodolament.  

Les emulsions bituminoses hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent 
informació que ha d'acompanyar, així com disposar del certificat de control de producció en 
fàbrica expedit per un organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada pel 
mateix fabricant, tot això d'acord amb que estableix l'annex ZA de la norma harmonitzada, UNE 
eN 13808.  

• Transport i emmagatzematge 

La Direcció Facultativa comprovarà, amb la freqüència que consideri necessària, els sistemes 
de transport i tràfec i les condicions d’ emmagatzematge en tot el que pogués afectar a la 
qualitat del material.  

L'emulsió bituminosa transportada en cisternes s'emmagatzemarà en un o diversos tancs, 
adequadament aïllats entre si, que hauran d'estar proveïts de boques de ventilació per evitar 
que treballin a pressió, i que comptaran amb els aparells de mesura i seguretat necessaris, 
situats en punts de fàcil accés. Així mateix, disposaran d'una vàlvula per a la presa de mostres.  

Per a les emulsions bituminoses de ruptura (índex de trencament 5 a 7), per microaglomerats 
en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes o, almenys al 90% de la 
seva capacitat, preferiblement a Teoria inferior a 50 º C, per evitar possibles trencaments 
parcials de l'emulsió durant el transport.  

En emulsions de trencament lenta i en les Termoadherents que hagin d'estar 
emmagatzemades més de 7 dies, cal assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la seva 
ocupació.  

Quan els tancs d'emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes 
emprades per al transport d'emulsió bituminosa estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al tràfec ràpid.  

Totes les canonades directes i bombes, utilitzades per al tràfec de l'emulsió bituminosa, des de 
la cisterna de transport al tanc d'emmagatzematge i d'aquest a l'equip d'ocupació, han d'estar 
disposades de manera que es puguin netejar fàcil i perfectament després de cada aplicació o 
jornada de treball.  

• Recepció i identificació 

Les cisternes arribaran a obra amb un albarà acompanyada d’ un albarà i la informació relativa 
a l'etiquetatge i marcatge CE, d'acord amb l'Annex ZA de norma UNE EN 13808.  

L’ albarà contindrà explícitament, al menys, les següents dades:  
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- Nom i direcció de l’ empresa subministradora.  
- Data de fabricació i de subministrament.  
- Identificació del vehicle que el transporta.  
- Quantitat que es subministra.  
- Denominació comercial, si n’hi hagués, i tipus de betum asfàltic subministrat, d’ acord 

amb la denominació especificada en el present article.  
- Nom i direcció del comprador i del destí. 
- Referència de la comanda. 

L'etiquetatge i marcatge CE ha d'incloure la següent informació: 

- Símbol del marcatge CE  
- Nº d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca distintiva d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any en què es fixa el marcat 
- Nº del certificat del control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea UNE EN 13808 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Característiques de l'emulsió:  

 Viscositat (temps de fluència, segons norma UNE EN 12846)  
 Efecte de l'aigua sobre l'adhesió del lligant (adhesivitat, segons norma UNE EN 

13614)  
 Comportament a trencament (índex de trencament, segons norma UNE EN 13075-

1 i, si s'escau, estabilitat en la barreja amb ciment, segons la norma UNE EN 
12848)  

- Característiques del lligant residual per evaporació UNE EN 13074:  
 Consistència de Teoria de servei intermèdia (penetració a 25 º C, segons norma 

UNE EN 1426)  
 Consistència de Teoria de servei elevada (punt de reblaniment, segons norma 

UNE EN 1427)  
 Cohesió per al lligant residual en emulsions bituminoses modificades (pèndol 

Vialit, segons la norma UNE EN 13588)  
- Característiques del lligant residual per evaporació segons la norma UNE EN 13074, 

seguit d'estabilització, segons la norma UNE EN 14895, i d'envelliment, segons la 
norma UNE EN 14769:  

 Durabilitat de la consistència a T ª de servei immediata (penetració retinguda, 
segons norma UNE EN 1426)  

 Durabilitat de la consistència a T ª de servei elevada (increment del punt de 
reblaniment, segons la norma UNE EN 1427)  

 Durabilitat de la cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit, 
segons la norma UNE EN 13588)  

 
• Control de qualitat 

Si al subministrar l’ emulsió bituminosa s’ adjunta certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions obligatòries d’ aquest article i/o document acreditatiu de l’ homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat del producte, no serà obligatori realitzar el control de 
recepció de les cisternes i bidons. No obstant això, la Direcció Facultativa podrà dur a terme la 
realització d'assaigs de recepció si ho considera necessari, en aquest cas podran seguir els 
criteris que s'estableixen en el punt 213.5.1 de l'article 213 del PG3, modificat per l'Ordre 
Circular 29/2011.  
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S’ aplicarà el que s’ especifica en l’ apartat 213.5 de l’ article 213 del PG-3, modificat per Ordre 
Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011.  

 
• Amidament i abonament 

S’amidaran i abonaran, l’emulsió bituminosa, d’acord amb el que s’indica en les unitats d’obra 
de les que formen part.  

 

2.3 MATERIALS CERÀMICS I AFINS 
 

2.3.1 Article 220 – Vorades i rajoles de ciment 
 

• Definició 

Per construir les illetes i separadors d’aquest projecte s’han d’utilitzar peces prefabricades 
hidràuliques de forma geomètrica i amb la cara superior rugosa, segons es defineixen en els 
plànols. 

• Qualitats 

Les peces han de ser de classe 1a. 

La direcció facultativa ha de triar les llosetes de la màxima qualitat d’entre les que es troben en 
el mercat.  

 

2.4 METALLS 
 

2.4.1 Article 240 – Barres corrugades per a formigó estructural 
 

Han de ser del tipus B400S o B500S (segons s’indiqui en els plànols).  

 

2.4.2 Article 241 – Malles electrosoldades 
 

Han de ser del tipus B 400 S o B 500 S (segons s’indiqui en els plànols).  

 

2.4.3 Article 262 – Elements metàl·lics galvanitzats 
 

Les emulsions bituminoses compliran l’ establert per l’ Article 213 del PG-3, modificat per Ordre 
Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011.  
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2.4.3 Article 262. Elements metàl·lics galvanitzats  
 

• Generalitats 

Els elements metàl·lics galvanitzats utilitzats en carreteres han de complir unes exigències 
tècniques tant pel que fa als materials utilitzats per fabricar-los com pel que fa a les 
característiques del revestiment que n’afecten l’aspecte, les adherències, la continuïtat i la 
quantitat total de zinc dipositat.  

Aquestes exigències s’han d’aplicar als galvanitzats obtinguts: 

a) Per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc fos (galvanització en calent). 
b) Per deposició electrolítica de zinc.  

 
• Galvanitzat en calent 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent s’ha de fer d’acord amb la massa de 
zinc dipositada per unitat de superfície. S’ha d’emprar com a unitat el gram per decímetre 
quadrat (g/dm2), que correspon aproximadament a un gruix de 14 micres.  

En la designació del revestiment, s’ha de fer menció expressa a la galvanització en calent i, a 
continuació, s’ha de donar un nombre que indiqui la massa de zinc dipositada per unitat de 
superfície.  

• Galvanitzat per deposició electrònica 

Els dipòsits electrònics de zinc s’han de designar amb la lletra Z seguida d’un nombre que 
indiqui, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.  

• Materials 
 

- Metall base:  

Els acers i les foses que s’utilitzin per fabricar pals metàl·lics han de complir les 
prescripcions que s’indiquen en les normes UNE 36.003, 36.081 i 36.082. 

-  Zinc: 

Per a la galvanització en calent, s’han d’utilitzar lingots de zinc brut de primera fusió, 
les característiques del qual han de respondre al que s’indica en la UNE 37.302. 

 
Per a la galvanització per deposició electrònica, es recomana l’ús del lingot de zinc especial, 
que respon a les característiques que per a aquesta classe de material s’indiquen en la UNE 
37.302.  

• Característiques del recobriment 
 

- Aspecte:  

L’aspecte de la superfície galvanitzada ha de ser homogeni i no ha de presentar cap 
discontinuïtat en la capa de zinc. 

En aquelles peces en què la cristal·lització del recobriment és visible a simple vista, 
s’ha de comprovar que presenti un aspecte regular a tota la superfície. 
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- Adherència: 

No s’ha de produir cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça 
galvanitzada a l’assaig d’adherència indicat en el MELC (Mètode d’assajos del 
laboratori central) apartat 8.06 a, «Mètodes d’assaig de galvanitzats».  

- Massa de zinc per unitat de superfície: 

Un cop feta la determinació d’acord amb el que s’indica en l’apartat del MELC 8.06 a, 
la quantitat dezinc dipositada per unitat de superfície ha de ser, com a mínim, de 6,00 
g/dm2. 

- Continuïtat del revestiment de zinc: 

Fet l’assaig d’acord amb el que s’indica en el MELC 8.06 a, el recobriment ha 
d’aparèixer continu i el metall base no s’ha de posar al descobert en cap punt després 
d’haver estat sotmesa la peça a 5 immersions.  

- Gruix i densitat del recobriment:  

Fet l’assaig d’acord amb el que s’indica en el MELC 8.06 a, el gruix del recobriment 
ha de ser de 85 micres. La densitat del metall dipositat no ha de ser inferior a 6,4.  

 

2.4 MATERIALS VARIS 
 

2.4.1 Article 280 – Aigua a usar en morters i formigons  
 

• Definició 

Aquest plec és vàlid per a les aigües utilitzades en la confecció de formigons, morters i 
beurades, així com per a la cura de formigons i morters.  

• Característiques generals 

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

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si l'aigua ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)     ≥ 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)    ≤15 g/l 

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

- ciments normals       ≤1 g/l 
- ciments SR        ≤5 g/l 

 
Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178) 
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- Formigó pretensat       ≤1 g/l 
- Formigó armat        ≤3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració   ≤3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132)       0   
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)   ≤15 g/l 

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

- Pretensat       ≤0,2% pes de ciment 
- Armat        ≤0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració    ≤0,4% pes de ciment 

 
• Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

• Normativa d’obligat compliment 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7234 : 71, UNE 7130 : 58, UNE 7131:58, UNE 7178:60, UNE 
7132:58, UNE 7235:71 i UNE 7236 : 71.  

 

2.5 PINTURES 
 

2.5.1 Article 289 – Microesferes de vidre que s’han d’emprar en marques viàries reflectores
  
Derogades les seves redaccions originals per l’OC 325/1997 T, de desembre de 1997, aquests 
articles s’integren dins l’article 700. Tot això confirmat per l’OM de 28 de desembre de 1999 
(BOE de 28 de gener de 2000).  
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3. CAPÍTOL 3 .- ESPLANACIONS 
 

3.1 TREBALLS PRELIMINARS 
 

3.1.1 Article 300 – Esbrossada del terreny  
 

• Execució de les obres 
 

- Retirada de materials d’esbrossada 

Abans de començar a esbrossar, s’ha de marcar la superfície que cal per recuperar la 
capa vegetal necessària per cobrir nous talussos i zones alterades; per a la resta, la 
profunditat mínima d’esbrossada ha de ser la necessària per eliminar les arrels 
superficials. Això no obstant, si cal i amb caràcter local, s’ha d’augmentar la 
profunditat necessària per eliminar totes les arrels.  

L’excavació de la terra vegetal per sota d’aquests límits s’inclou en l’apartat 320.3.3 
d’aquest Plec.  

Els arbres, les soques, calcinals, etc. aïllats s’han d’eliminar per davall de l’esplanada.  

Les operacions d’aclarida i d’esbrossada del terreny s’han d’estendre a les àrees 
compreses en els límits d’esplanació o a aquelles que la direcció de les obres designi, 
cosa que s’ha de fer segons el que es prescriu en el PG-3, article 300.  

  
• Mesura i abonament 

L’aclarida, l’esbrossada i també la retirada dels productes que en procedeixin s’han de mesurar 
per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats, i s’han d’abonar al preu corresponent 
del quadre de preus núm. 1.  

El preu inclou la neteja, l’esbrossada, la tala i l’arrabassament d’arbres de diàmetre inferior a 25 
cm, la càrrega i el transport a l’abocador o l’aplec.  

 

3.1.2 Article 301 – Demolicions  
 

• Definició 

En aquest projecte es preveuen les demolicions següents:  

-  Obres de fàbrica existents de formigó o paredat.  
- Ferms o paviments existents de qualsevol tipus.  
-  Edificacions parcials  

La resta de possibles demolicions d’escassa entitat que apareguin (tanques, canonades, 
canals, etc.) que es poden arrencar amb els equips mecànics normalment emprats per moure 
les terres es consideren inclosos en el preu de l’excavació o de l’esbrossada i per tant no s’han 
d’abonar per separat.  

• Execució de les obres 
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L’execució s’ha d’ajustar, en general, a allò que s’indica en l’epígraf del mateix nombre del PG-
3. La tallada, l’aixecament i les caixes de carretera del terra ferm existent s’ha de fer amb molta 
de cura i per mitjans tècnics adequats (compressor, serra, etc.) per no danyar la resta del 
paviment i del terra ferm que no ha de ser objecte de demolició.  

• Mesurament i abonament 

A més del que indica l’article del PG-3, els retalls dels marges de carretera s’han de mesurar 
per metres lineals de cada costat al preu del quadre de preus núm. 1.  

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.  

L'abonament dels enderrocs es farà depenent del tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus.  

 

3.1.3 Article 302 – Escarificació i compactació  
 

• Execució de les obres 
 
- Escarificació  

L’escarificació ha de tenir un profunditat mínima de vint centímetres (20 cm) i s’ha de 
fer en la superfície d’assentament un cop fets els treballs d’esbrossada i de retirada 
de la capa vegetal.  

La direcció de les obres ha d’assenyalar les àrees d’ús, de dipòsit o d’abocador dels 
materials de l’escarificació.  

• Mesurament i abonament  

L’escarificació i la compactació del terreny no ha de ser objecte de mesurament i d’abonament 
per separat, ja que el cost d’aquestes operacions es considera inclòs en el preu de la capa 
immediata superior de l’obra. Sota cap concepte, es pot considerar que l’escarificació provoca 
una excavació addicional a la prevista en els plànols de construcció.  

 

3.1.4 Article 303. Escarificació i compactació del ferm existent  
 

• Mesurament i abonament 

L’escarificació i compactació del ferm existent és d’abonament al preu que s’inidica en el 
quadre de preus del projecte.  

 

3.2 EXCAVACIONS 
 

3.2.1 Article 320 – Excavació de l’esplanació i dels préstecs  
 

• Definició 
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Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on s’ha d’assentar la 
carretera, cosa que inclou la plataforma, els talussos, les cunetes i també les zones de préstecs 
previstes o autoritzades que calguin.  

En aquesta unitat d’obra s’inclou:  

- Escarificació del terreny, que consisteix a reparar l’assentament del terraplè mitjançant 
l’escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes de terraplè 
o pedraplè.  

- La direcció de les obres marcarà la profunditat de l’escarificació segons la naturalesa 
del terreny.  

- L’excavació dels materials de desmunt fins als límits definits pel projecte o assenyalats 
per la direcció de les obres, fins i tot les cunetes, les rases, les banquetes per al suport 
dels rebliments i també qualsevol acció de sanejar necessària en zones localitzades o 
no.  

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’ús o 
d’emmagatzematge provisional, fins i tot quan el material s’ha de transportar fins al lloc 
d’ús o a l’abocador (en cas de materials inadequats o sobrants), i l’extensió i el perfilat 
dels materials en aquests abocadors per adaptar la superfície a allò que la direcció de 
les obres indica en els plànols.  

- La repassada i l’acabament de l’esplanació i dels talussos (vegeu article 341).  
- La conservació adequada dels materials, les taxes, les indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despesa dels llocs d’emmagatzematge i dels abocadors.  
- Els esgotaments i els drenatges que calguin i també el fet de mantenir-los en perfectes 

condicions durant l’execució dels treballs.  
- La preparació i la compactació de la superfície d’assentament del terra ferm.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per dur a terme de 

manera correcta i ràpida aquesta unitat d’obra.  
 

• Classificació de les excavacions  

En aquest projecte i amb l’objecte de mesurar i d’abonar, les excavacions de l’esplanació es 
consideren com a no classificades, és a dir, que el material és homogeni i que s’han tingut en 
compte en el preu d’abonament les diferents proporcions mitjanes reals dels tipus de terreny 
afectats.  

• Execució de les obres  
 

- Generalitats  

Un cop aclarida la traça i retirada la terra vegetal, s’han d’iniciar les obres 
d’excavació, amb compliment previ dels requisits següents:  

 Haver preparat un programa de desenvolupament de les tasques d’esplanació i 
haver-lo presentat a la direcció de les obres, la qual, si escau, l’ha d’aprovar. En 
particular, no s’ha d’autoritzar iniciar un treball de desmunt i fins i tot es pot impedir 
que continuï si no hi ha preparats un o uns quants talls de rebliment i també el lloc 
de l’abocador.  

 Haver acabat satisfactòriament les operacions preparatòries a la zona afectada i a 
les que hi tinguin relació segons el criteri de la direcció de les obres per garantir 
una bona execució.  
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 No s’han d’iniciar les obres d’excavació al costat d’una calçada de servei fins que 
no s’hagi disposat la senyalització necessària per garantir la seguretat del trànsit 
de persones.  

L’excavació de calçades, vorals i cunetes s’ha de fer d’acord amb la informació que hi 
ha en els plànols i amb el que ordeni la direcció de les obres sobre aquesta qüestió. 
No s’ha d’autoritzar cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
bases topogràfiques precises.  

- Terra vegetal  

Vegeu l’article 320.A.  

- Ús dels productes de l’excavació  

En general, s’ha previst l’ús del material procedent de l’excavació en la construcció de 
fonaments i nuclis de terraplens i, per tant, s’han de destinar a les capes més baixes 
del terraplè. Això no obstant, la direcció facultativa ha de decidir, segons l’excavació i 
els assajos pertinents, el terreny aprofitable i el destinat a l’abocador.  

- Cavallons i préstecs  

Durant les excavacions, els sòls de millor qualitat s’han d’aplegar en llocs acceptats 
per la direcció facultativa per usar-los posteriorment en la base dels terraplens, sense 
que s’hagi de fer un abonament per separat per formar aquest aplec intermedi, ja que 
s’entén inclòs en el preu corresponent.  

No s’admet la formació de préstecs amb la resta de materials, per tant el material 
sobrant s’ha de dur directament a l’abocador o al lloc d’ús. Aquests abocadors han 
d’estar autoritzats i es prohibeixen expressament als llocs següents:  

 Zona d’influència de les carreteres.  
 Vies pecuàries i zones del domini públic hidràulic.  
 Zones d’afectació d’ús públic o privat, llevat que sigui amb el permís corresponent.  
 Zones de desguàs natural.  

No es poden fer excavacions per a préstecs en zones d’influència de la carretera o en 
les que presumiblement hi pot haver restes d’interès arqueològic o d’altre tipus, i 
tampoc en qualsevol altra que explícitament estiguin prohibides en ordenances 
municipals.  

- Talussos  

Les excavacions per a la plataforma (desmunts) que tenen el caràcter de permanents 
han de tenir com a mínim els talussos que s’indiquen en els plànols del projecte o, si 
no hi són, els que aprovi la direcció de les obres a proposta del contractista i segons 
les característiques geotècniques de les formacions geològiques travessades.  

Per a les excavacions provisionals (emplaçament d’obres de fàbrica, rases, etc.), es 
poden adaptar els talussos que el contractista mateix consideri adequats per a 
l’estabilitat de les obres, sota la seva pròpia responsabilitat i amb els condicionants 
que s’indiquen en l’article 320.4. per abonar-los.  

- Excessos  
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Tot excés d’excavació respecte dels límits fixats en els plànols no s’ha d’abonar, llevat 
dels casos en què ho hagi ordenat la direcció de les obres en el llibres d’ordres. Si 
l’excés d’excavació disminueix l’estabilitat o una altra característica final de 
l’excavació, l’adjudicatari està obligat a omplir la sobreamplada amb el material que 
ordeni la direcció de les obres sense cap tipus d’abonament o a rectificar el perfil de 
l’excavació d’acord amb les seves instruccions.  

- Sub-rasant (esplanada)  

En tots els casos, en arribar a la profunditat de l’excavació en desmunt prevista en els 
plànols, s’ha de comprovar mitjançant els assajos corresponents el tipus i les 
característiques dels materials per classificar l’esplanada que en resulti, que ha de ser 
igual o superior a la indicada en les seccions tipus del projecte.  

Si no es compleix la condició indicada, s’ha de fer una excavació addicional, en 
profunditat mínima d’acord amb la instrucció 6.1-IC per al tipus d’esplanada 
necessària, i el rebliment posterior amb sòls millorats. A més a més, s’ha de preveure 
l’excavació addicional necessària per construir aquesta esplanada a les zones de 
transició D/T, i/o també en el propi desmunt.  

Totes les operacions indicades han de tenir l’aprovació de l’enginyer director de les 
obres, el qual ha de decidir la profunditat mínima de l’excavació addicional i la 
categoria de l’esplanada.  

• Mesurament i abonament  

L’excavació de l’esplanació en qualsevol tipus de terreny s’ha d’abonar pels metres cúbics (m3) 
que resultin de mesurar la diferència entre les seccions reals del terreny, mesurades abans de 
començar els treballs, i els perfils teòrics que resultarien d’aplicar les seccions, excepte els que 
no siguin expressament autoritzats per la direcció de les obres en el llibre d’ordres ni els metres 
cúbics (m3) de rebliment compactat que calgui per reconstruir la secció tipus teòrica en cas que 
la profunditat de l’excavació sigui major de la necessària. El preu del quadre núm. 1 inclou el 
transport a l’abocador o al lloc d’ús. També inclou l’arrodoniment del capdamunt dels talussos i 
també totes les operacions que calguin per acabar completament la unitat, fins i tot la 
compactació del fons de l’excavació, l’acabat i la repassada de l’esplanada, les cunetes i els 
talussos.  

En cas d’excés d’excavació per millorar el tipus d’esplanada per substitució de sòls (segons 
s’ha indicat en l’apartat anterior, 320.3.11), s’ha d’abonar segons les unitats realment 
aprovades i executades. A més a més, el volum de rebliment compactat posterior s’ha 
d’incorporar a la unitat d’obra corresponent (terraplens) per abonar-lo.  

No s’han d’abonar, perquè es consideren inclosos en els preus unitaris contractats:  

- Els excessos d’excavació que procedeixin d’errors de replanteig o d’esbucament 
provocats per una mala execució de la unitat.  

- Els camins d’accés necessaris per col·locar la maquinària.  
- L’obtenció de productes de desmunt amb granulometria i neteja adequada.  
- La retirada de blocs inestables de la cara del talús excavat.  
- La neteja i la correcció de les avaries imputables a una excavació inadequada o a 

l’incompliment de la direcció de les obres.  
- Els excessos de cost derivats d’una planificació inadequada dels treballs.  
- Les mesures de seguretat emprades no són objecte d’abonament independent.  
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- El mesurament i l’abonament de la terra vegetal s’ha de fer segons el que es disposa 
en l’article 320.A del Plec de prescripcions tècniques particulars.  

L’excavació per a materials de préstecs no s’abona per separat, ja que està inclosa en el preu 
del terraplè corresponent.  

 

3.2.2 Article 320.A. Excavació, aplec i conservació de terra vegetal  
 

• Definició  

Un cop feta l’aclarida i l’esbrossada i, si escau, la recuperació de l’escorça, es defineix com a 
terra vegetal aquella part de la terra que serveix d’assentament a la vegetació existent i que 
després de l’excavació, amb un aplec i una conservació adequats, pot servir un cop estesa per 
protegir superfícies erosionades.  

• Execució  

L’excavació s’ha de dur a terme a les zones on continuï havent-hi capa vegetal després de 
l’esbrossada i la recuperació de l’escorça. La profunditat de l’excavació s’ha de determinar a 
cada zona mitjançant capes prèvies i s’ha de fer emprant maquinària suficientment lleugera per 
impedir-ne la compactació excessiva o l’aglomeració en terrenys consistents.  

S’han de fer aplecs provisionalment en llocs triats de manera que no interfereixin el 
desenvolupament normal de les obres d’acord amb les instruccions següents:  

- S’ha de fer formant cavallons, l’altura dels quals s’ha de mantenir al voltant del metre i 
mig (1,5 m) sense excedir mai els dos metres (2 m).  

- S’ha d’evitar el pas dels camions de descàrrega o qualssevol altres per damunt de la 
terra aplegada.  

- El model del cavalló, si cal, s’ha de fer amb un tractor agrícola que compacti poc el 
terra.  

- S’han de fer enfondiments lleugers a la capa superior de l’aplec per evitar el rentat del 
sòl per la pluja i la deformació dels laterals per l’erosió i per facilitar, alhora, els 
tractaments que s’hi hagin de fer.  
 

• Mesurament i abonament  

S’han de mesurar en m3 segons les diferències entre els perfils dels cavallons vint-i-vuit (28) 
dies després d’haver-ne completat la constitució.  

El preu comprèn l’excavació, el transport al lloc d’aplec i la conservació fins que s’utilitzin 
posteriorment o es transportin a l’abocador.  

 

3.2.3 Article 321. Excavació de rases i pous  
 

• Definició  

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases per a conduccions (aigua, 
clavegueram, electricitat, etc.), i per a arquetes i pous de registre.  
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• Mesurament i abonament  

En drenatge: m3 d’excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, apuntalament i 
ajustament, i transport dels productes a l’abocador o al lloc d’ús.  

En tots els casos s’inclouen en els preus les tasques corresponents d’apuntalament i 
d’esgotament que calguin.  

 

3.2.4 Article 321.A. Excavació en fonaments  
 

• Definició  

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases o pous per a fonaments 
d’estructures o d’obres de fàbrica.  

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:  

- L’excavació i l’extracció dels materials de la rasa o del pou i també la neteja del fons de 
l’excavació.  

- L’apuntalament necessari i els materials que el componen.  
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’ús o 

d’emmagatzematge provisional quan el mateix material s’ha d’emmagatzemar unes 
quantes vegades, i també la càrrega, el transport i la descàrrega des del darrer 
emmagatzematge fins al lloc d’ús o a l’abocador (en cas de materials inadequats 
sobrants).  

- La conservació adequada dels materials, les taxes, les indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despesa dels llocs d’emmagatzematge a l’abocador.  

- Els esgotaments i els drenatges que calguin.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per executar 

aquesta unitat d’obra de manera correcta i ràpida.  
 

• Classificació de les excavacions  

Totes les excavacions de rases i pous es consideren sense classificar, o sigui, com si el 
material fos homogeni, i s’ha previst en el preu l’abonament de les diferents proporcions reals 
del tipus de terreny.  

• Execució de les obres  
 

- Generalitats  

No s’autoritza dur a terme cap excavació que no es faci en totes les seves fases amb 
bases topogràfiques precises.  

Qualsevol variació en les condicions del terreny i de la fonamentació que difereixi 
sensiblement de les suposades en el projecte s’ha de notificar immediatament a la 
direcció de les obres perquè, en vista d’aquestes noves condicions, introdueixi les 
modificacions necessàries per assegurar una fonamentació satisfactòria. En cas de 
perill, el contractista ha de prendre les mesures adients pel que fa a la seguretat.  

El contractista ha de mantenir al voltant de les excavacions una franja de terreny lliure 
d’una amplària mínima de dos metres (2 m). No es poden fer aplecs en les proximitats 
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de les excavacions materials (procedents o no d’aquestes) ni s’hi ha de situar 
maquinària que pugui posar en perill l’estabilitat dels talussos.  

Les excavacions han d’estar obertes el temps mínim indispensable per fer les tasques 
de fonamentació i, en tot cas, han d’estar perfectament senyalitzades i protegides.  

- Apuntalament  

Els dispositius de trava de l’apuntalament han d’estar en tot moment perfectament 
col·locats sense que hi hagi perill que es vinclin, cosa que és responsabilitat completa 
del contractista.  

Les riostes de fusta s’han d’aixamfranar als extrems i s’han de falcar fortament contra 
el suport per assegurar-les davant qualsevol esllavissament.  

- Neteja del fons  

Un cop assolit el fons de l’excavació, s’ha de netejar i anivellar, i es permeten unes 
toleràncies respecte de la cota teòrica en més o menys vint (+0 i –20 cm) si es tracta 
de roca.  

Els fons de les excavacions de fonaments per a obres no s’han d’alterar, per això 
s’han d’assegurar contra l’esponjament, l’erosió, la sequedat, la gelada, etc.  

- Drenatge  

El contractista ha de prendre immediatament les mesures davant els nivells dels 
aqüífers que es trobin en el curs de l’excavació.  

Si el contractista no pren a temps les precaucions per al drenatge, tant si són 
definitives com si són provisionals, ha de restablir les obres afectades i són a càrrec 
seu les despeses originades per aquesta demora.  

Les instal·lacions d’esgotament i la reserva d’aquestes han d’estar preparades perquè 
les operacions es puguin fer sense interrupció.  

Els dispositius de succió s’han de situar fora de les superfícies de fonamentació.  

Els conductors de filtrants i les canonades han de discórrer als costats de les 
superfícies de fonamentació.  

- Mesurament i abonament  

L’excavació per a fonaments d’obres de fàbrica de drenatge es considera en el 
quadre de preus núm. 1 per m3 d’excavació en fonaments i anivellament del fons, 
transport dels productes a l’abocador o al lloc d’ús, apuntalament i esgotament.  

 

3.3 REBLIMENTS 
 

3.3.1 Article 330 – Terraplens   
 

• Definició  
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A més a més de la definició que dóna el PG-3, en aquest projecte es consideren terraplens els 
rebliments de la sobreexcavació de l’esplanada quan aquesta no assoleix la categoria 
corresponent definida en la Norma 6.1-IC i d’acord amb el que s’indica en l’article 320.3.9 sobre 
substitució de sòl en el subrasant.  

• Execució de les obres  

La unitat d’obra s’ha de fer segons les formes, les dimensions i les cotes previstes en els 
plànols del projecte, i el que s’indica en l’article 330.6 del PG-3.  

Quant als eixamplaments de terraplens existents, s’ha d’eliminar la part superficial del talús al 
costat de l’eixamplament a una profunditat de 30 cm i s’ha d’escalonar posteriorment per 
tongades per aconseguir un bon entrellaçament amb el nou material.  

El material s’ha de compactar tant al capdamunt dels terraplens com al rebliment de sòls 
seleccionats en els desmunts, si escau, de manera que les densitats que s’obtinguin no han de 
ser inferiors al 100 % de l’obtinguda mitjançant l’assaig pròctor modificat i la humitat en el 
moment de la compactació ha d’estar compresa entre el 85 % i el 100 % de la humitat òptima 
corresponent a l’assaig anterior. Per als nuclis dels terraplens, s’admet el 98 % de l’assaig 
pròctor modificat.  

La direcció de les obres pot ordenar l’ús de pedraplens als fonaments dels terraplens si ho 
considera necessari per aconseguir capacitat portant en zones de flonjall o inundables per la 
presència de nivells freàtics alts, sense que això produeixi cap sobrecost en els preus indicats 
en l’apartat següent.  

• Mesurament i abonament  

El mesurament dels terraplens s’ha de fer pels metres cúbics (m3) que resultin de la diferència 
entre els perfils presos després d’acabar el terraplè sense comptabilitzar els excessos no 
aprovats. S’inclouen en el preu les operacions d’escarificació i compactació del fonament del 
terraplè (tant si és de terres com de ferm existent), i també l’acabat i la repassada d’esplanades 
i de talussos.  

També s’hi inclou l’excés necessari perquè el grau de compactació assoleixi els valors exigits a 
les voreres dels terraplens del projecte i també la perfilada, l’excavació i la retirada d’aquest 
excés fins a conseguir el perfil de la secció indicat en els plànols.  

Els conceptes d’abonament són els següents:  

- m3 d’extensió, humectació, compactació i repassada de terraplè o pedraplè compactat 
amb productes de l’excavació, o pedraplè per protegir els llits.  

- m3 d’extensió, humectació, compactació i repassada de terraplè o pedraplè compactat 
amb productes de préstecs, en què s’inclou l’excavació, la selecció i el transport des de 
la zona de préstecs.  

El m3 del capdamunt del terraplè amb materials seleccionats de préstecs per aconseguir 
l’esplanada prevista en el projecte s’inclou en el segon preu descrit.  

 

3.3.2 Article 331. Pedraplens  
 

• Definició i abast  
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La direcció de les obres ha d’autoritzar expressament l’execució dels pedraplens.  

• Mesurament i abonament  

A tots els efectes es considera equivalent a la unitat de terraplè que s’especifica en l’article 330.  

 

3.3.3 Article 332. Rebliments localitzats  
 

Hi és aplicable l’article 332 del PG-3 en la redacció donada per l’ordre FOM 1382/02, de 16 de 
maig, per la qual s’actualitzen diversos articles relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatge i fonamentacions.  

En aquesta unitat d’obra hi ha inclosos:  

- Els materials necessaris tant si procedeixen d’excavació com de préstecs. 
- L’extensió de les tongades. 
- La humectació o la dessecació de les tongades. 
- Qualsevol treball de maquinària, material o element auxiliar necessari tant en la traça 

com en el préstec per executar de manera correcta i ràpida aquesta unitat d’obra. 

No hi ha inclosos els rebliments localitzats amb material filtrant (extradossos de murs, etc.) que 
es defineixen en l’article 421 del PG-3.  

• Materials  

Els rebliments de rases, pous i excavacions de fonaments d’estructures, de murs i de petites 
obres de fàbrica de formigó s’han de fer amb material que compleixi les característiques 
següents: 

- No ha de tenir elements de mida superior als vuit centímetres (8 cm) i allò garbellat 
(0,080 UNE) ha de ser inferior al vint per cent (20 %) en pes. 

- El límit de líquid ha de ser inferior a trenta (LL < 30) i l’índex de plasticitat ha de ser 
menor de 10 (IP < 10). 

- L’índex CBR ha de ser superior a dotze (12) i en aquest assaig no ha de presentar 
inflament.  

- Ha d’estar exempt de matèria orgànica.  
 

• Execució de les obres  

Les obres s’han d’executar d’acord amb l’article 322.5 del PG-3. El gruix d’una tongada queda 
limitat a trenta centímetres (30 cm).  

Als estreps o murs, abans de procedir a posar el rebliment i a compactar l’intradós, s’ha de 
posar el rebliment i la compactació del terreny natural de davant del mur per assegurar 
l’estabilitat en cas d’esllavissada.  

Els rebliments s’han de compactar fins a assolir el noranta-vuit per cent (98 %) de la densitat 
màxima obtinguda en l’assaig pròctor modificat.  

• Mesurament i abonament  
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L’abonament dels rebliments per als extradossos d’estreps i de marcs d’obres de fàbrica i 
també per als fonaments de les petites obres de drenatge, arquetes, etc. s’abonaran per metres 
cúbics (m3) realment posats en obra.  

El preu serà únic sigui quina sigui la ubicació del rebliment i el material emprat i no es 
considerarà, baix cap concepte, com a material de préstec, sigui quina sigui la distància 
d’origen.  

 

3.4 CAPÍTOL IV. ACABAT  
 

3.4.1 Article 342. Càrrega, transport i estesa de terra vegetal fertilitzada  
 

• Definició  

La unitat comprèn l’excavació, la càrrega i el transport del material vegetal aplegat segons 
l’article 320.A d’aquest Plec, i el fet d’estendre’l i tractar-lo d’acord amb les condicions que 
s’indiquen a continuació, no importa quina sigui la distància de transport.  

• Execució  

Si la terra vegetal s’ha de col·locar damunt sòls impermeables (grava, roca trencada), s’ha 
d’estendre primer una capa intermèdia de cohesió d’un gruix mínim de 10 cm perquè la terra 
vegetal no penetri en el subsòl per l’acció de l’aigua. Les superfícies compactades s’han 
d’afluixar lleugerament abans de col·locar damunt la terra vegetal.  

Si per estendre la terra vegetal s’utilitza maquinària, cal evitar una compactació excessiva de la 
capa estesa.  

Als talussos de pendent pronunciat o de gran dimensió transversal en què es decideixi 
estendre la terra vegetal abans s’hi han de fer uns canals longitudinals d’uns 20 cm d’amplària 
per 15 cm de profunditat fets a distàncies de 80 cm i amb una inclinació longitudinal de 15º a 
20º.  

L’empresa constructora ha de recol·locar la terra vegetal que s’hagi mogut del seu lloc per 
descuit de les instruccions esmentades i també en cas que no s’hagin pres les mesures 
suficients per detenir o desviar aigües superficials previsibles (aiguats).  

El gruix de terra vegetal en zones planes o amb poc pendent no pot ser inferior a quinze 
centímetres (15 cm). Aquesta altura pot variar segons l’ús que es doni a la zona, les 
característiques del terreny existent i la disponibilitat de terra vegetal. A la resta de zones hi ha 
d’haver un gruix compatible amb la seva estabilitat.  

• Mesurament i abonament  

S’abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. Dintre d’aquest cost es consideren 
incloses totes les operacions descites amb anterioritat, tant l’estesa en parterres com l’estesa 
en zona de préstecs.  
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3.4.2 Article 343. Protecció de talussos o superfícies erosionables  
 

• Definició  
 

Consisteix a recobrir talussos o superfícies erosionables mitjançant l’extensió d’una capa 
recuperada de terra vegetal amb espècies autòctones, herbàcies o arbustives en terraplens 
nous i, en cas de repassada de talussos existents no afectats per les obres, amb l’extensió de 
deu centímetres (10 cm) de terra vegetal. S’entén que la vegetació existent als talussos s’ha de 
regenerar amb terra vegetal estesa.  

La direcció de les obres ha de determinar les zones que s’han de protegir.  

• Conservació  

Fins que s’accepti de manera definitiva la zona sembrada, el contractista ha de mantenir-la en 
perfectes condicions, lliure de mala herba, vegetació estranya i altres materials.  

• Mesurament i abonament  

Els revestiments de talussos s’han de mesurar per metres quadrats (m2) realment revestits, i 
s’ha d’aplicar el preu de m2 de cobriment amb capa vegetal recuperada en nous talussos de 
terraplè que figura en els quadres de preus, en què hi ha comprès l’aportament, l’extensió i 
totes les operacions i els regs que calguin per acabar-los totalment i mantenir-los.  

 

4. CAPÍTOL 4 .- DRENATGE 
 

4.1 CUNETES 
 

4.1.1 Article 400 – Cunetes executades a l’obra  
 

• Definició 

La forma, les dimensions i l’emplaçament han de ser els indicats en els fulls corresponents del 
Document núm. 2 dels plànols. Les unitats corresponents comprenen: repassada, encofrat, 
formigons i tota operació necessària per completar la unitat.  

• Mesurament i abonament  

S’han de mesurar per metre lineal (m) de cuneta revestida de qualsevol tipus de les definides 
en els plànols, executades a l’obra i mesurades sobre el terreny.  

 

4.1.2 Article 403. Baixants de pluvials  
 

• Definició  
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Es denominen baixants de pluvials les obres de desguàs de les cunetes per mitjà de talussos 
de terraplè fins al terreny natural o les obres de fàbrica de drenatge transversal.  

• Materials i execució  

Els baixants de pluvials han de ser de formigó fets in situ o bé de peces prefabricades. En tot 
cas, el perfil ha de ser rugós i escalonat, i no s’admeten ruptures en planta, llevat que sigui 
necessari o excepcional, i sempre amb els sistemes d’ancoratge corresponents.  

La superfície d’assentament ha d’estar ben anivellada i ha de presentar un pendent uniforme.  

Un cop acabat el baixant, s’ha de procedir a omplir i compactar la zona adjacent per conformar 
la transició del baixant al talús.  

• Mesurament i abonament  

S’han de mesurar per metre lineal (m) de qualsevol dels tipus de les definides en els plànols, 
executades a l’obra i mesurades sobre el terreny.  

 

4.2  TUBS, ARQUETES I EMBORNALS  
 

4.2.1 Article 410. Arquetes i pous de registre  
 

S’aplica a les arquetes i els pous de la xarxa de col·lectors de drenatge.  

Per a les arquetes de les obres de drenatge transversal, vegeu l’article 423 d’aquest Plec. 

En el quadre de preus hi figura la unitat d’arqueta amb embornal. 

Els preus inclouen totes les operacions auxiliars necessàries per acabar la unitat. 

 

4.2.2 Article 411. Embornals de calçada  
 

• Definició  

La forma i les dimensions han de ser les indicades en els fulls corresponents del Document 
núm. 2 dels plànols.  

 

4.2.3 Article 413. Tubs de formigó  
 

• Definició  

Són tubs prefabricats de formigó emprats a les obres de drenatge.  

• Materials  
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Els tubs han de ser prefabricats de formigó centrifugat, amb les dimensions prescrites i 
assenyalades en els plànols. Han de complir el que s’indica en el Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades de sanejament de 15 de setembre de 1986 o posteriors.  

Els tubs no han de tenir cap defecte que pugui reduir-ne la resistència, la impermeabilitat o la 
durabilitat, com ara cruis, porus o deformacions. Han de tenir junta d’estanquitat de goma.  

Han de complir el que s’especifica sobre aquesta qüestió en el Plec de prescripcions tècniques 
generals per a canonades d’abastament o de sanejament, segons l’ús.  

La paret interior no s’ha de desviar de la recta en més de mig punt percentual (0,5 %) de la 
longitud útil.  

• Resistència  

Tots els tubs han de ser capaços de resistir totes les sobrecàrregues que hi incideixin (terres, 
trànsit, etc.).  

La resistència característica mínima del formigó ha de ser de 275 kg/cm2 i han de ser de la 
sèrie C amb una resistència mínima en aixafar-se de 9.000 kg/m2.  

L’assaig de resistència i d’aixafada de les mostres que determini la direcció de les obres ha de 
ser, com a mínim, de 5.400 kp/ml, assaig que s’ha de fer d’acord amb el Plec de prescripcions 
tècniques esmentat en l’apartat anterior.  

• Col·locació i protecció  

Els tubs s’han de col·locar a la rasa, sobre una capa de formigó de 10 cm de gruix mitjà i 
després d’haver-los argollat. El rebliment superior ha de ser de materials seleccionats exempts 
de trossos gruixats que puguin danyar el formigó i compactats posteriorment al 100 % de 
l’assaig de pròctor modificat.  

S’ha de tenir una cura especial perquè coincideixin la generatriu inferior del tub amb el fons de 
la cuneta.  

Els tubs han de dur una protecció en forma d’anell de formigó en massa.  

• Mesurament i abonament  

S’han d’abonar per metres lineals (m) realment col·locats, d’acord amb la documentació bàsica 
del projecte, i el diàmetre, segons el preu del quadre de preus. S’inclouen en el preu totes les 
operacions necessàries per a un acabat correcte de la unitat.  

Se n’exceptuen aquells tubs de formigó en massa que s’utilitzin com a encofrat perdut, ja que el 
seu cost es considera inclòs en el preu de la unitat corresponent.  

 

4.2.4 Article 414. Tubs de PVC  
 

• Definició  

Són tubs de clorur de polivinil (PVC) emprats per captar o bé per conduir l’aigua en els 
sistemes de drenatge o de distribució d’aigua o bé per protegir els cables elèctrics per a 
l’enllumenat.  
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• Materials  

Els tubs s’han de fer a partir de la resina de clorur de polivinil pur i han d’estar lliures de 
defectes, cruis i deformacions.  

Els tubs que s’han d’emprar han de ser amb ranura o sense d’acord amb les indicacions que hi 
ha en els plànols i han de ser del diàmetre que també s’hi indiqui.  

• Execució  

S’han de fer seguint les recomanacions del fabricant i les regles de la bona construcció.  

• Mesurament i abonament  

S’han d’abonar per metres lineals (m) realment col·locats, d’acord amb la documentació bàsica 
del projecte, i el diàmetre, segons el preu del quadre de preus.  

 

4.2.5 Article 421. Reblerts localitzats de material drenent  
 

• Definició  

Consisteixen en l'extensió y compactació de materials drenants en rases, extradosos d'obres 
de fàbrica, o qualsevol altra zona, les dimensions del qual no permetin la utilització dels equips 
de maquinària pesada  

• Materials  

Els materials drenants a emprar en farciments localitzats seran àrids naturals, o bé àrids 
procedents de la insistència i trituració de pedra de pedrera o grava natural, o àrids artificials. 
En tot cas estaran exempts d'argila, margues i altres materials estranys.  

El Contractista proposarà al Director de les Obres el material a utilitzar, i abans del seu 
ocupació haurà de comptar amb l'aprovació explícita d'aquest.  

• Execució  

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció.  

• Mesurament i abonament  

Les distintes zones de farciments localitzats de material drenen-te, no inclosos en una altra 
unitat d'obra com per exemple "Rases drenantes", s'abonaran per metres cúbics (m3) realment 
executats, si ho han estat d'acord amb el Projecte i les ordres escrites del Director de les 
Obres, mesurats sobre els plans de perfils transversals, no sent de pagament els excessos per 
excés d'excavació, delimitació de zona, mesuraments inclosos en altres unitats d'obra, etc.  

No seran d'abonament l'eliminació i substitució de les zones de farciment afectades per 
contaminació o pertorbació.  

El farciment amb material impermeable de la part superior de la rasa, s'abonarà com farciment 
localitzat, segons allò que s'ha indicat en l'article 332, "Farciments localitzats" d'aquest plec.  
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4.2.6 Article 422 Geotextiles com a elements de separació i filtre  
 

• Definició  

Són objecte d'aquest article les aplicacions de geotèxtils, materials definits en l'article 290, 
"Geotextiles" d'aquest plec, utilitzats en obres de carretera amb les funcions següents:  

a) Funció separadora entre capes de diferent granulometria.  
b) Funció de filtre en sistemes de drenatge.  

 
• Materials  

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció.  

El projectista, o si no n'hi ha el Director de les Obres, fixarà les especificacions addicionals a les 
indicades en aquest article que han de complir els geotèxtils que s'utilitzin en cada unitat d'obra.  

Els geotèxtils estaran sotmesos, en tot cas, a les prescripcions indicades en l'article 290, 
"Geotextiles" d'aquest plec, a més a més per descomptat, de les indicades en aquest article.  

Allò que s'ha disposat en aquest article s'entendrà sense perjudici d'allò que s'ha establit en el 
Reial Decret 1630/92 (modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a 
la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, pel que fa als procediments especials de reconeixement, s'estarà a allò que s'ha 
establit en l'article 9 de l'esmentat Reial Decret.  

- Criteris mecànics  

Es defineix el paràmetre “e”, indicatiu de l’energia de deformació assimilada pel 
geotèxtil fins a la seva ruptura, com: 

e(kN/m) = RT(kN/m) · er 

on: 

 RT = Resistència a tracció (kN/m). 
 er = Deformació unitària en ruptura (tant per u). 

Mesures conforme a UNEIX EN ISO 10319. 

S’estableixen uns grups de requisits resistents mínims a exigir al geotèxtil segons 
s’indica a la taula adjunta: 

Grup e (kN/m) 
(valor mínim) 

RT (kN/m) 
(valor mínim) 

RDP (mm) 
(valor màxim) 

Funció del 
geotèxtil 

 
0 

 
6,4 

 
16 

 
20 

 
Separació 

1 4,8 12 25 

Filtre 

2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 
0 2,7 9 30 
1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 
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on:  

RT = Resistència a tracció (kN/m) segons UNEIX EN ISO 10319, mesura en la 
direcció principal (de fabricació o perpendicular a aquesta) que la resistència sigui 
mínima.  

Rpd = Resistència a perforació dinàmica (mm) segons UNEIX EN 918. 

e = RT·er anteriorment definit. 

En funció del tipus de tràfic de la carretera i del tipus de suport del geotèxtil es  
determina el grup de requisits resistents mínims a exigir al geotextil, de la forma 
següent: 

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 3 quan es compleixin simultàniament les 
condicions següents:  

o El tràfic de la via és de categoria T'o3 inferior segons la Norma 6.1 i 2-IC 
sobre seccions de ferm.  

o La superfície de suport del geotèxtil té una inclinació inferior al cinc per cent 
(5%) o superior a vuitanta-cinc graus sexagesimals (85è) (geotèxtil com a 
filtre en rases).  

o El terreny sobre el qual es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle 
de l'assaig de placa de càrrega segons NLT 357 superior a cinquanta 
megapascals (Ev2 > 50 MPa), en condicions d'humitat i densitat 
representatives del seu estat final a l'obra.  

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 2 quan no aplicant-se al grup de 
requisits 3, es compleixin simultàniament les condicions següents:  

o El tràfic de la via és de categoria T'o2 inferior.  
o La superfície de suport del geotèxtil té una inclinació inferior al deu per cent 

(10%) o superior a setanta-cinc graus sexagesimals (75è).  
o El terreny sobre el qual es recolza el geotextil té un mòdul en el segon cicle 

de l'assaig de placa de càrrega segons NLT 357 superior a trenta 
megapascals (Ev2 > 30 MPa), en condicions d'humitat i densitat 
representatives del seu estat final a l'obra.  

 Es podrà utilitzar el grup de requisits 1 quan no aplicant-se el grup de 
requisits 2 es compleixin simultàniament les condicions següents:  

o El tràfic de la via és de categoria T'o1 inferior.  
o El terreny sobre el qual es recolza el geotextil té un mòdul en el segon cicle 

de l'assaig de placa de càrrega segons NLT 357 superior a quinze 
megapascales (Ev2 > 15 MPa), en condicions d'humitat i densitat 
representatives del seu estat final a l'obra.  

 Es podrà utilitzar, excepte prescripció en contra del Projecte o del Director de 
les Obres, el grup de requisits 0 quan no s'apliquin cap dels grups anteriors.  

En tot cas s'exigeix a més a més que:  

 La resistència a la ruptura en la direcció en què aquesta sigui màxima no 
sigui més d'un vegada i mitja (1,5) la resistència a la ruptura en la direcció 
perpendicular a la mateixa.  

 La tensió per a la que es produeix una deformació del vint per cent (20%) de 
la de l'allargament en ruptura sigui inferior al vuitanta per cent (80%) de la 
tensió de ruptura. Aquest aspecte ha de complir-se tant en la direcció de la 
resistència a tracció màxima com en la direcció perpendicular a la mateixa.  
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En tot l'anterior els valors indicats seran els exigits en obra en els termes indicats en 
l'article 290, "Geotextiles" d'aquest Plec.  

En particular, quan es prengui com a referència el catàleg per fabricant, els valors 
anteriors hauran de ser millorats pels valors de catàleg corregits de la seva tolerància 
i podran ser comprovats mitjançant els procediments indicats en l'esmentat article.  

En tot cas el Projecte o el Director de les Obres podran especificar valors més 
exigents que els fins aquí establits si entenen que l'obra, els materials o els modes 
d'execució així ho aconsellen. Podrà fins i tot exigir valors relatius a altres paràmetres 
tals com resistència al punzonamient estàtic (CBR), segons UNEIX EN ISO 12236 o 
altres que consideri d'interès.  

Per a la determinació dels dits requisits els aspectes més importants a tenir en 
compte seran:  

 Material sobre el qual s'asseu el geotèxtil, definit per:  
o Capacitat de suport (Ev2 en placa de càrrega, CBR, etc.).  
o Heterogeneïtat del material (granulometria, angulositat, etc.).  
o Gruix de les capes superiors.  
 Característiques del material que es disposa sobre el geotèxtil:  
o Granulometria i pes unitari.  
o Angulositat.  
o Possibilitat de tallar o punzonar el geotèxtil.  
o Horitzontalitat o inclinació de la superfície de suport.  
 Càrregues que actuaran sobre el geotèxtil:  
o En la fase de construcció: 

 Abocament. 
 Estès. 
 Tràfic d'obra (tipus de tràfic i maquinària). 

o En la fase d'explotació: 
 Proximitat a la superfície del ferm. 
 Pressions actuants sobre el geotèxtil. 
 Tipus i intensitat del control i vigilància de la col·locació del geotèxtil. 

 Risc derivat d'un mal funcionament del geotèxtil sobre l'obra:  
o Cost de reparació.  
o Cost per a l'usuari 

 
• Materials  

L’obertura eficaç de porus (O90,W) del geotèxtil segons UNEIX EN ISO 12956 haurà d’acomplir 
les condicions següents: 

- O90,W > 0,05 mm  
- O90,W < 0,20 mm 
- O90,W < d90 
- Si d40 < 0,06 mm; O90,W < 10·d50 
- Si d40 ≥ 0,06 mm; O90,W < 5·(d10·d60)1/2 

Sent: 

dx = Obertura del tamís pel qual passa el x % en pes del sòl a protegir. 
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El projecte o el Director de les Obres podran indicar condicions més restrictives si així ho 
consideren convenient. 

- Criteri hidràulic  

La permeabilitat del geotèxtil en direcció perpendicular al seu pla (permitivitat Kg), 
segons UNEIX EN ISO 11058 respecte a la permeabilitat del material menys 
permeable (Ks) serà la indicada a continuació, excepte indicació en contra del 
Projecte o del Director de les Obres:  

a) Fluix unidireccional laminar: Kg > 10 Ks  
b) Fluix que canvia ràpidament de sentit (alternatiu o turbulent): Kg > 100 Ks  

 
- Criteri de durabilitat.  

En cas d'utilització del geotextil en ambients que puguin considerar-se agressius, el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte o, si no n'hi ha el Director de 
les Obres, definiran el tipus d'assaig de durabilitat a realitzar d'entre els indicats en 
l'apartat 290.2.1.3 d'aquest Plec, així com el percentatge de resistència romanent 
respecte a la nominal que el geotèxtil ha de mantenir després de ser sotmès a 
l'assaig de durabilitat corresponent.  

Quant a la pèrdua de característiques per la seva exposició a la intempèrie s'estarà a 
allò que s'ha indicat en l'apartat 290.4 d'aquest Plec.  

• Execució de les obres  

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció.  

- Col·locació com a capa separadora.  

El geotextil s'estendrà sobre la capa inferior, emprant els mitjans auxiliars que 
autoritzi el Director de les Obres.  

La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions 
adequades, que podran realitzar-se mitjançant solapis no menors de cinquanta 
centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o grapades.  

El tipus d'unió serà l'indicat en el Projecte o, si no n'hi ha, pel Director de les Obres.  

L'estès de la capa superior es realitzarà de tal forma que els equips d'extensió i 
compactació no circulin en cap moment sobre la superfície del geotèxtil. Excepte 
especificació en contra del Projecte o del Director de les Obres, el gruix de la primera 
capa o capa que es col·loqui sobre el geotèxtil serà del menys quaranta centímetres 
(40 cm), i la grandària màxima de l'àrid a emprar en aquesta capa no serà superior a 
dos-cents mil·límetres (200 mm).  

El sentit d'avanç de la maquinària d'extensió de la capa superior es realitzarà de tal 
forma que no afecti el solapi de les capes de geotèxtil.  

- Col·locació com a filtre en sistema de drenatge.  

La col·locació del geotextil es realitzarà emprant els mitjans auxiliars que autoritzi el 
Director de les Obres, sent preferible l'ocupació de mitjans mecànics a les tècniques 
manuals.  
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La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions 
adequades, que podran realitzar-se mitjançant solapis no menors de cinquanta 
centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o grapades.  

El tipus d'unió serà l'indicat en el Projecte o, si no n'hi ha, pel Director de les Obres.  

L'abocament dels materials granulars, així com la col·locació de les canonades 
col·lectores, hauran de realitzar-se sense danyar el geotèxtil.  

Per als filtres, en cap cas s'utilitzaran materials bruts, amb greix, fang, etc.  

Es prestarà especial atenció a la posada en obra de material filtre en rases profundes.  

• Limitacions d’execució  

No es permetrà la col·locació del geotèxtil, ni l'estès de la capa superior, quan tinguin lloc 
precipitacions, ni quan la temperatura ambient sigui inferior a dos graus Celsius (2 ºC).  

La superficie sobre la qual s’estén el geotèxtil estarà neta i lliure d’elements tallants o punxants. 

• Mesurament i abonament  

Els geotextiles que s'emprin amb funcions separadora o de filtre, es mesuraran i abonaran per 
metre quadrat (m2) de superfície recoberta o embolicada, quedant inclosos en aquest preu els 
solapis indicats en el Projecte.  

Es consideraran, així mateix, incloses les unions mecàniques per cosit, soldadura o grapat que 
siguin necessàries per a la correcta instal·lació del geotèxtil, segons determinin el Projecte i el 
Director de les Obres.  

El preu per metre quadrat (m2) inclou tots els elements necessaris per a la col·locació i posada 
en obra del geotextil, així com el seu transport a obra.  

 

5. CAPÍTOL 5 .- FERMS 
 

5.1 Capes granulars 
 

5.1.1 Article 510 – Reblerts de tot-ú  
 

• Materials 
 

- Neteja 

L’equivalent d’arena ha de ser superior a 40 (norma UNE-EN 933-8).  

- Plasticitat  

El material ha de ser no plàstic (norma UNE 103104). 

-  Resistència a la fragmentació  

El coeficient de desgast de Los Angeles ha de ser inferior a 30 (norma UNE-EN 1097-
2).  
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• Tipus i composició del material  
 

- Granulometria 

La direcció de les obres ha de determinar el fus granulomètric dels establerts en 
aquest article del PG-3. 

- Execució de les obres 

S’han de dur a terme d’acord amb el PG-3. 

La densitat que s’assoleixi ha de ser igual al cent per cent (100 %) de la densitat 
màxima obtinguda en l’assaig pròctor modificat fet d’acord amb la norma UNE 
103501. 

• Mesurament i abonament  

El reblert de tot-u s’abona per metres cúbics (m3) realment executats i compactats mesurats en 
les seccions tipus assenyalades en els plànols. El preu del quadre núm. 1 inclou tots els 
materials, els mitjans i les operacions necessaris per acabar correctament la unitat, fins i tot la 
preparació de la superfície d’assentament.  

No s’han d’abonar els excessos sobre les seccions tipus esmentades encara que no calgui 
retirar-los segons el criteri de la direcció de les obres i tampoc els excessos deguts a 
toleràncies admissibles de la superfície esplanada.  

 

5.2 Regs bituminosos 
 

5.2.1 Article 530 – Regs d’imprimació  
 

• Definició  

Consisteix en l’ aplicació d’ un lligant hidrocarbonat sobre la capa granular, prèviament a la 
col·locació sobre ella d’ una capa de mescla bituminosa, segons s’ indica en els plànols de 
seccions tipus del present projecte.  

Els regs d’ emprimació compliran el que s’ especifica en l’ article 530 del PG-3.  

 
• Materials  

Es complirà el que s’especifiqui en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut 
i d’ emmagatzematge i transport de productes de la construcció.  

 
- Lligant hidrocarbonat 

En aquesta obra el lligant hidrocarbonat a emprar serà l’ emulsió catiònica especial 
per a emprimació C50BF5 IMP (denominació anterior ECI). que complirà les 
especificacions de l’ Article 213 "Emulsions bituminoses", modificat per Ordre Circular 
29/2011 del 14 d'octubre del 2011. I d'acord amb la UNE EN 12597.  
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La Direcció Facultativa podrà ordenar segons el seu criteri l’ ús d’ un altre lligant 
sense que això suposi cap abonament.  

- Àrids de cobertura 

L’ àrid per al reg d’ emprimació serà una arena natural, arena triturada o una mescla 
d’ ambdues.  

Aquest àrid haurà de passar en la seva totalitat pel sedàs 4 mm de la UNE-EN 933-2 i 
no contenir més d’ un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al sedàs 0,063 mm 
de la UN-EN 933-2, segons la UNEEN 933-1.  

L’ equivalent d’ arena de l’ àrid, segons la UNE-EN 933-8, serà superior a quaranta 
(40).  

Estarà exempt de pols, brutícia terrossos d’ argila, matèria vegetal, margues o altres 
matèries estranyes.  

• Dotació dels materials 
 

A efectes de dosificació, es proposa la següent:  

- Un kilogram, cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 Kg/m2) d’ emulsió asfàltica 
tipus C50BF5 IMP com reg d’ emprimació, en calçades i vorals.  

- Cinc litres per metre quadrat (5 l/m2) de àrid.  

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s’ emprimeixi sigui 
capaç d’ absorbir en un període de vint-i-quatre hores (24 h) i per garantir la protecció de l’ 
emprimació sota l’ acció de l’ eventual circulació durant l’ obra sobre aquesta capa. Aquesta 
dotació no serà inferior en cap cas a cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2).  

En qualsevol cas, la Direcció Facultativa fixarà les dotacions, segons les proves realitzades en 
obra.  

 
• Equip necessari per a l’execució de les obres  

Per a la preparació de la superfície a emprimir, s’ empraran escombralls mecànics.  

El lligant hidrocarbonat s’ aplicarà amb camió cisterna capaç d’ executar-ho amb la dotació 
temperatura prescrita. En els punts inaccessibles es podran emprar equips portàtils proveïts d’ 
una llança de mà.  

L’ àrid s’ estendrà amb estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. 
Només s’ estendrà manualment per cobrir zones aïllades en les que hi hagi un excés de lligant.  

 
• Execució de les obres 

 
- Preparació de la superficie existent 

Es comprovarà que la superfície a emprimar compleix les condicions exigides per a la 
unitat d’ obra corresponent.  
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Es netejarà de pols, fang i materials desfets o perjudicials mitjançant escombralls 
mecànics i en els llocs inaccessibles, mitjançant escombres de mà.  

També es netejaran les vores de la zona a emprimar.  

A continuació es regarà lleugerament la superfície amb aigua sense saturar-la.  

- Aplicació del lligant hidrocarbonat  

Quan la superfície a emprimar mantingui encara una certa humitat, s’ aplicarà el 
lligant hidrocarbonat amb la dotació i temperatura aprovades per la Direcció 
Facultativa. Aquesta podrà dividir la dotació en dues (2) aplicacions, quan ho 
requereixi la correcta execució del reg.  

L’ aplicació del lligant hidrocarbonat s’ efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-
la en les juntes tranversals de treball. Amb aquesta finalitat, es col·locaran davall dels 
difusors tires de paper o un altre material, en les zones on es comenci o s’ interrompi 
el reg. Quan sigui necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició 
del reg en la unió de dues contigües.  

Es protegiran per evitar taques de lligants, aquells elements com vorals, tanques, 
senyals, balises, arbres, etc., que puguin sofrir aquest dany.  

- Extensió de l’àrid de cobertura  

L’ eventual extensió de l’ àrid es realitzarà, per ordre del Director de les Obres, quan 
sigui necessari fer circular vehicles sobre l’ emprimació o on s’ observi que, part d’ 
ella, està sense absorbir vint-i-quatre hores (24 h) després de l’ estesa del lligant.  

L’ extensió de l’ àrid es realitzarà amb mitjans mecànics, de manera uniforme i amb la 
dotació adequada. En el moment de la seva extensió, l’ àrid no contindrà més d’ un 
dos per cent (2%) d’ aigua lliure (4% si s’ empra emulsió bituminosa). S’ evitarà el 
contacte de les rodes de la estenedora amb lligant sense cobrir.  

• Limitacions de l’execució 

Si la temperatura ambient és inferior a deu graus centígrads (10° C) o si es preveuen 
precipitacions, no s’ han de realitzar els regs d’ emprimació. Només si les temperatures 
tinguessin tendència a augmentar, es podria baixar aquest límit inferior a cinc graus centígrads 
(5° C).  

Es prohibirà el trànsit sobre el reg d’ emprimació fins que s’ hagi absorbit tot el lligant o, si s’ 
hagués estès àrid de cobertura, hi hagin passat quatre (4) hores des de la seva extensió. En 
qualsevol cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta kilòmetres per 
hora (40 km/h).  

 
• Control de qualitat  

S’aplicarà el que s’especifica en l’apartat set (7) de l’article 530 del PG-3.  
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• Especificacions tècniques i distintiu de qualitat  

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries del present article requerides a 
aquests productes, es podrà acreditar mitjançant:  

- Marca, segell o distintiu de qualitat dels productes, que asseguri el seu compliment, 
homologat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.  

- Certificat de conformitat a les normes referenciades en l’ article 530 del PG-3, o 
Certificat acreditatiu del seu compliment, que podrà ser atorgat per les Administracions 
Públiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment o els Organismes espanyols autoritzats per realitzar certificacions 
o assajos en l’ àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al R.D. 
2200/1995 de 28 de desembre.  
 

• Amidament i abonament 

El lligant hidrocarbonat emprat en reg d’ emprimació s’ abonarà per superfície (m2).  

 

5.2.2 Article 531 – Regs d’adherència  
 

• Definició i àmbit d’aplicació 

Consisteix en l’ aplicació d’ un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada amb lligants 
hidrocarbonats o amb conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre ella d’ una capa 
de mescla bituminosa, tal com s’ indica en els plànols de seccions tipus del projecte.  

Els regs d’ adherència compliran el que s’ especifica en l’ article 531 del PG-3.  

 
• Materials  

En aquesta obra el lligant hidrocarbonat a emprar serà l’ emulsió bituminosa EAR-1.  

La Direcció Facultativa podrà ordenar segons el seu criteri l’ús d’ un altre lligant, sense que això 
suposi un abonament apart al Contractista.  

 
• Dotació del lligant hidrocarbonat  

La dotació mínima de betum residual serà de l’ ordre de 0,2 Kg /m2 , no podent ser inferior a 
0,25 Kg/m2 quan la capa superior sigui una capa de rodadura drenant. 

A efectes de dosificació es proposen les següents: 

- Sis-cents grams per metres quadrat, (0,650 Kg/m2) d’ emulsió asfàltica. La direcció de 
les obres pot modificar la dotació d’acord amb les proves fetes.  
 

• Equip necessari per a l’execució de les obres 

Per a la preparació de la superfície a emprimar, s’ empraran escombralls mecànics.  
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El lligant hidrocarbonat s’ aplicarà amb una Bituminadora automotriu capaç d’ executar-ho amb 
la dotació i temperatura prescrita. En els punts inaccessibles es podran emprar equips portàtils 
proveïts d’ una llança de mà.  

A més es complirà el que s’especifica en l’ apartat 531.4.1 de l’ article 531 del PG-3.  

Quan la superfície sobre la qual s’ha de posar el reg d’adherència no compleix les condicions 
especificades per a la unitat de zona corresponent, s’ha de corregir d’acord amb les 
instruccions de la direcció de les obres.  

 
• Execució de les obres  

 
- Preparació de la superfície existent 

Es comprovarà que la superfície a emprimar compleix les condicions exigides per a la 
unitat d’ obra corresponent.  

Es netejarà de pols, fang i materials desfets o perjudicials mitjançant escombralls 
mecànics i en els llocs inaccessibles, mitjançant escombres de mà. També es 
netejaran els vorals de la zona a emprimar.  

- Aplicació del lligant hidrocarbonat  

El lligant hidrocarbonat s’ aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la 
Direcció Facultativa.  

L’ aplicació del lligant hidrocarbonat s’ efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-
la en les juntes tranversals de treball. Amb aquesta finalitat, es col·locaran davall dels 
difusors tires de paper o un altre material, en les zones on es comenci o interrompi el 
reg. Quan sigui necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició 
del reg en la unió de dues contigües.  

Es protegiran per evitar taques de lligants, aquells elements com vorals, tanques, 
senyals, balises, arbres, etc., que puguin sofrir algun dany.  

• Limitacions de l’execució 

Si la temperatura ambient és inferior a dieu graus centígrads (10° C) o si es preveuen 
precipitacions, no s’hauran de realitzar els regs d’ adherència. Només si les temperatures 
tinguessin tendència a augmentar, es podria baixar aquest límit inferior a cinc graus centígrads 
(5° C).  

Es prohibirà el trànsit sobre el reg d’ adherència fins que hagi acabat la ruptura de l’ emulsió.  

En el programa de treball, l’ aplicació del reg d’ adherència s’haurà de coordinar amb l’ extensió 
de les capes posteriors; extensió que no s’ha de retardar tant que el reg d’ adherència hagi 
perdut la seva efectivitat com element d’ unió amb aquelles. Si el director de les obres ho troba 
necessari, s’ efectuarà un altre reg d’ adherència, que no serà abonat si la pèrdua d’ efectivitat 
del reg anterior fos imputable al contractista.  
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• Control de qualitat  

S’aplicarà el que s’especifica en l’apartat set (7) de l’article 531 de PG-3.  

 
• Especificacions tècniques i distintius de qualitat  

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries del present article requerides a 
aquests productes, es podrà acreditar mitjançant:  

- Marca, segell o distintiu de qualitat dels productes, que asseguri el seu compliment, 
homologat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.  

- Certificat de conformitat a les normes referenciades en l’ article 530 del PG-3, o 
Certificat acreditatiu del seu compliment, que podrà ser atorgat per les Administracions 
Públiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment o els Organismes espanyols autoritzats per realitzar certificacions 
o assajos en l’ àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al R.D. 
2200/1995 de 28 de desembre.  
 

• Amidament i abonament 

El lligant hidrocarbonat emprat en reg d’ emprimació s’ abonarà per superfície (m2) realment 
regats. L’ abonament serà al preu indicat en el Quadre de Preus nº 1.  

 

5.2.3 Article 532 – Regs de curat  
 

• Definició 

Consisteix en l’ aplicació d’ una pel·lícula contínua i uniforme d’ emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb la finalitat de donar impermeabilitat a tota la 
seva superfície, tal i com s’ indica en els plànols de seccions tipus del projecte.  

Els regs d’ adherència compliran el que s’ especifica en l’ article 532 del PG-3.  

 
• Materials  

En aquesta obra el lligant hidrocarbonat a utilitzar serà la emulsió bituminosa C600BP4 ADH 
(denominació anterior ECR-1m) segons les especificacions de l’ article 213, "Emulsions 
bituminoses”, modificat per Ordre Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011.  

La Direcció Facultativa podrà ordenar segons el seu judici l’ ús d’ una altra emulsió, sense que 
això suposi abonament apart al Contractista.  

- Àrid de cobertura 

L’ àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs de curat serà arena natural, 
arena triturada o una mescla de ambdues.  

La totalitat de l’ àrid haurà de passar pel sedàs 4 mm, de la UNE-EN 933-2 i no 
contenir més d’ un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al sedàs 0,063 mm, 
de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1.  
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L’ àrid haurà d’ estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’ argila, matèria vegetal, 
margues o altres matèries estranyes.  

L’equivalent d’arena de l’àrid, segons la UNE – EN 933-8, haurà de ser superior a 
quaranta (40).  

• Dotació dels materials 

La dotació d’ emulsió bituminosa a utilitzar quedarà definida per la quantitat que garanteixi la 
formació d’ una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable de lligant hidrocarbonat. Aquesta 
dotació no serà inferior en cap cas a tres-cents grams per metre quadrat (300 gr/m2) de lligant 
residual.  

A efectes de dosificació es proposen les següents:  

- Cinc-cents grams per metre quadrat, (0,500 Kg/m2) d’ emulsió asfàltica.  

La direcció de les obres pot modificar la dotació d’acord amb les proves fetes.  

 
• Equip necessari per a l’execució de les obres  

Es complirà el que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de 
transport pel que fa referència als equips emprats en l’ execució de les obres.  

El lligant hidrocarbonat s’ aplicarà amb una Bituminadora automotriu capaç de executar-ho amb 
la dotació i temperatura prescrita. En els punts inaccessibles es podran emprar equips portàtils 
proveïts d’ una llança de mà.  

A més es complirà el que està especificat en l’ apartat 532.4.1 de l’ article 532 del PG-3.  

 
• Execució de les obres  

 
- Preparació de la superfície existent 

Es comprovarà que la superfície a emprimar compleix les condicions exigides per a la 
unitat d’ obra corresponent.  

Es netejarà de pols, fang i materials desfets o perjudicials mitjançant escombralls 
mecànics i en els llocs inaccessibles, mitjançant escombres de mà. També es 
netejaran els vorals de la zona a emprimar.  

- Aplicació d’emulsió bituminosa  

L’ emulsió bituminosa s’ aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la 
Direcció Facultativa. La seva extensió s’ efectuarà de manera uniforme, evitant 
duplicar-la en les juntes tranversals de treball. Per això, es col·locaran, davall dels 
difusors, tires de paper o altre material en les zones on es comenci o s’ interrompi el 
reg. On fos necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del 
reg en la unió de dues contigües.  

La temperatura d’ aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa 
entre deu i quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.  

El termini de curat haurà de ser fixat per la Direcció Facultativa.  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
79 

 

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, tots aquells elements, com vorals, 
tanques, senyals, balises, etc., que hi estiguin exposats.  

Quan la superfície sobre la qual s’ha de posar el reg de curat no compleix les 
condicions especificades per a la unitat de zona corresponent, s’ha de corregir 
d’acord amb les instruccions de la direcció de les obres.  

• Limitacions d’execució 

El reg de curat es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior als deu 
graus Celsius (10 ºC), i no existeixi cap indici de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es 
podrà rebaixar segons el criteri del Director de les Obres a cinc graus Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambient tendeix a augmentar.  

 
• Control de qualitat  

S’aplicarà el que s’especifica en l’apartat set (7) de l’article 532 del PG-3.  

 
• Amidament i abonament  

El reg de curat s’abona per m2 realment posats a l’obra. Aixó no obstant, s’ha de deduir la 
dotació realment emprada mitjançant assajos d’extracció fets diàriament.  

 

5.3 Mescles bituminoses 
 

5.3.1 Article 542 – Mescles bituminoses en calent  
 

• Definició  

La mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós és una combinació d’ un lligant 
hidrocarbonat, àrids (inclosa la pols mineral) i eventualment additius, de forma que totes les 
partícules de l’ àrid queden recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de 
fabricació implica encalentir el lligant i els àrids i es posa en obra a temperatura molt superior a 
l’ ambient.  

La seva execució inclou:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.  
- Fabricació de la mescla segons la fórmula de treball.  
- Transport de la mescla al lloc d’ ús.  
- Preparació de la superfície d’ assentament.  
- Extensió i compactació de la mescla.  

Aquestes unitats d’ obra seran realitzades segons l’ Article 542 del PG-3, modificat per l’ Ordre 
OC- 24/08. 
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Es defineixen els següents tipus de mescles bituminoses en calent: 

- Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura convencional  
- Mescla bituminosa en calent per a capa de base  

 
• Materials 

  
- Lligant hidrocarbonat 

Els betums a emprar seran del tipus:  

o 50/70  

Les seves característiques estaran d’ acord amb el que s’ especifica en el Quadre 
211.1 del PG3, modificat per Ordre Circular 29/2011 del 14 d'octubre del 2011.  

- Àrids  

Els àrids podran ser naturals o artificials, sempre que compleixin les especificacions 
del present article.  

Es podran emprar com àrids per a capes de base i intermèdies, incloses les d’ alt 
mòdul, el material procedent del fresatge de mescles bituminoses en calent en 
proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de mescla.  

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, 
que ’ apilaran i manejaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en 
fred.  

Abans de passar per l’ assecador de la Central de fabricació, l’ equivalent d’ arena, 
segons la Norma UNE-EN 933-82, de l’ àrid obtingut combinant les distintes fraccions 
dels àrids (inclòs la pols mineral) segons les proporcions fixades en la fórmula de 
treball, serà superior a cinquanta (50). Si no es compleix aquesta condició, el seu 
índex de blau de metilè, segons la Norma UNE-EN 933-9, serà inferior a deu  

(10) i, simultàniament, l’ equivalent d’ arena, segons UNEEN 933-8, serà superior a 
quaranta (40).  

La Direcció Facultativa fixarà els assajos per determinar la inalterabilitat del material.  

Els àrids també podran procedir del reciclatge de mescles bituminoses en calent, en 
proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla. No 
presentaran deformacions plàstiques (roderes). La seva granulometria es determinarà 
segons la UNE-EN 12697-2. La totalitat del material passarà pel sedàs 40 mm de la 
UNE-EN 933-2.  

o Àrid gruixat 

És la part de l’ àrid total retinguda en el sedàs 2 mm de la UNE-EN 933-2.  

L’ àrid gruixat, per a les capes intermèdies i capes de base de les distintes 
vies, s’ obtindrà de jaciments granulars o de pedreres de naturalesa 
calcària. El rebuig del sedàs UNE 5 mm haurà de contenir una proporció 
mínima de partícules que presentin dues (2) o més cares de fractura, 
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segons la Norma NLT-358/87, no inferior als límits fixats en la taula 542.2a 
per a cada categoria de trànsit.  

Haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal i altres matèries 
estranyes. La proporció d’impureses segons la Nurma UNE 146130, serà 
inferior al cinc per mil (0,5%) en massa, i la proporció de fins de l’àrid 
gruixat, segons la Nurma UNE – EN 933 – 1, que passa pel sedàs 0,063 
mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 

o Àrid fi 

És la part de l’ àrid total cernuda pel sedàs 2 mm i retinguda pel sedàs 0,063 
mm. 

L’ àrid fi procedirà de la trituració de pedra de pedrera o grava natural en la 
seva totalitat o en part de jaciments naturals.  

Haurà d’ estar exempt de terrossos d’ argila, matèria vegetal i altres 
matèries estranyes.  

El coeficient de desgast Los Ángeles del material que es trituri per a obtenir 
àrid fi serà el que especifica per a l’àrid gruixat en l’apartat anterior. 

Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millora alguna 
característica, en especial adhesivitat, però en qualsevol cas procedirà de 
l’àrid gruixat amb coeficient de desgast Los Ángeles inferior a vint – i –cinc 
(25) per a capes de rodadura i intermèdia i a trenta (30) per a capes de 
base. 

o Pols Mineral 

És la part de l’àrid total cernuda pel sedàs 0,063 mm de la UNE-EN-933-2. 

La pols mineral procedirà dels àrids, separant-se d’aquests mitjançant els 
ciclons de la central de fabricació, o serà d’aportació, un producte comercial 
independent o especialment preparat.  

En aquesta obra, la pols mineral serà filler d’aportació. 

La densitat aparent de la pols mineral, segons la NLT – 176, estarà 
compresa entre cinc i vuit dècimes de gram per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 
g/cm3). 

- Additius 

L’ús d’additius queda relegat a la decisió de la Direcció Facultativa.  
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• Equip necessari per a l’execució de les obres 
  

- Central de fabricació 

La planta asfàltica serà automàtica. Els indicadors dels diversos aparells de mesura 
estaran allotjats en un quadre de comandaments únic per a tota la instal·lació. 

La planta comptarà amb un nº tremuges no inferior a quatre per a l’ emmagatzematge 
d’ àrids, totalment exempts d’ humitat, i la seva capacitat conjunta serà la suficient per   
dos dies de fabricació.   

Els dipòsits per a l’ emmagatzematge de lligant, en un nombre no inferior a dos, 
tindran una capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació. 

La central estarà també proveïda d’ un assecador que permeti encalentir els àrids.   

El sistema de mesura del lligant tindrà una precisió de ±2%, i la pols mineral d’ 
aportació de ±10%.  

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’ alimentació, en la seva 
zona pròxima al mesclador, serà de ± 2 G.C. 

El percentatge d’ humitat dels àrids, a la sortida de l’ assecador, serà inferior a 0,5%.  

- Elements de transport  

Seran camions de caixa llisa i estanca. 

Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a engreixar l’interior de les 
caixes dels camions amb una capa lleugera d’aigua sabonosa. Queda prohibida la 
utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o mesclar-se amb ell. 

La forma i altura de la caixa del camió serà tal que en cap cas existirà contacte entre 
la caixa i la tremuja de l’estenedora, excepte a través dels rodets previstos per 
l’abocament de la estenedora. 

Els camions duran una lona per protegir la mescla durant el transport. 

- Estenedora 

Les estenedores seran autopropulsades i estaran proveïdes de palpador electrònic, 
sistema automàtic d’anivellació i d’element calefactor (per a l’execució de la junta 
longitudinal). L’amplària d’estesa mínima serà de 2,5 m i el màxim de 10,5 m. 
L’extenedora, serà de doble tracció, capaç d’estendre 6,00 m d’una sola vegada. 

Com s’acoblaran peces per a l’augment de l’amplària, aquestes han de quedar 
perfectament alineades amb les originals. 

- Equip de compactació 

Es podran utilitzar compactadores de rodets metàl·lics, estàtics o vibrants, tricicles o 
tàndem, de pneumàtics o mixtos. La composició mínima de l’equip serà una (1) 
compactadora vibratòria de rodets metàl·lics o mixt i una (1) compactadora de 
pneumàtics. 
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Tots els tipus de compactadores hauran de ser autopropulsades, amb inversors de 
marxa suaus, i estar dotades de dispositius per a la neteja de les seves llantes o 
neumàtics durant la compactació i per a mantenir-los humits en cas necessari.  

Les compactadores de llantes metàl·liques no hauran de presentar solcs ni 
irregularitats en elles. Les compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics 
per eliminar la vibració a l’ invertir la marxa. Les de neumàtics tindran rodes llises, en 
nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament de les empremtes 
de les davanteres i posteriors, i faldons de lona protectors contra el refredament dels 
neumàtics  

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de 
compactadores seran aprovades pel Director de les obres, i seran les necessàries per 
aconseguir la compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu gruix, 
sense produir ruptures de l’ àrid ni atrapaments de la mescla a la temperatura de 
compactació.  

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s’ empraran altres 
de grandària i disseny adequats per a la feina que es pretén realitzar.  

 

• Execució de les obres 
 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fòrmula de treball 

El Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball a la Direcció Facultativa, 
que podrà modificarla i fer els assajos que cregui oportuns. No es podrà iniciar l’ 
execució de la mescla fins que la fórmula de treball sigui aprovada per escrit per la 
Direcció Facultativa.  

Aquesta fórmula de treball assenyalarà:  

o Identificació i proporció de cada fracció d’ àrid.  
o Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral pels sedassos 

indicats en l’ apartat 542.3 del present article.  
o Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.  
o Dosificació del lligant hidrocarbonat i de la pols mineral d’ aportació, referida a 

la massa del total d’ àrids (inclosa la pols mineral) i la d’ additius, referida a la 
massa del lligant hidrocarbonat.  

o En el seu cas, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa del 
lligant hidrocarbonat.  

o Densitat mínima a assolir.  
o Temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec amb el lligant.  
o Temperatures màximes i mínimes d’ encalentiment previ d’ àrids i lligant, de 

sortida del mesclador, de descàrrega de la mescla i de la seva compactació.  

La dosificació del lligant hidrocarbonat es fixarà en funció del tipus de materials a 
emprar i de les característiques següents:  

En mescles semidenses i gruixades:  
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o L’ anàlisis de buits i resistència a la deformació plàstica amb aparell Marshall 
segons la NLT-159 i per a capes intermèdies mitjançant la pista d’ assaig de 
laboratori, segons la NLT-173. 

 
Per a qualsevol tipus de mescla i trànsit T1, es comprovarà així mateix la sensibilitat 
de les propietats de la mescla a variacions de granulometria i dosificació de lligant 
hidrocarbonat que no excedeixin de les admeses en l’ apartat 542.9.3.1. de l’ article 
542 del PG-3.  

En mescles semidenses i gruixades, la pèrdua de resistència en l’ assaig immersió – 
compressió segons NLT-162, no depassarà el vint-i-cinc per cent (25%).  

En qualsevol cas, la dosificació mínima de lligant hidrocarbonat no serà inferior a les 
especificades en l’ apartat 542.3 del present article.  

En capes de rodadura, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent 
assegurarà el compliment de macrotextura superficial i resistència al lliscament de la 
unitat acabada segons el que prescriu l’ apartat 542.7.4 del present article.  

La Direcció Facultativa podrà corregir la fórmula de treball per millorar la qualitat de la 
mescla, realitzant un nou estudi i els assajos necessaris. S’ estudiarà i aprovarà una 
nova fórmula de treball si variés la procedència d’ algun material o si durant la 
producció es depassessin les toleràncies granulomètriques establertes en l’ apartat 
542.9.3.1 de l’ article 542 del PG-3.  

 
- Preparació de la superfície existent  

Es comprovarà l’ estat de la superfície sobre la que es vagi a estendre la mescla. La 
Direcció Facultativa indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat 
superficial acceptable i, en el seu cas, reparar les zones danyades.  

Es comprovarà, transcorregut el termini de curat dels regs aplicats, que no quedin 
restes de fluïdificant ni d’ aigua en la superfície.  

 
- Aprovisionament d’àrids  

El Contractista haurà de posar en coneixement de la Direcció Facultativa amb quatre 
(4) dies d’ anticipació mínim, la data de començament dels aplecs a peu de planta.  

Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es 
disposarà en aplecs almenys la meitat del total dels àrids necessaris, sense que això 
pressuposi obligació d’ abonament pels mateixos.  

Els àrids es subministraran fraccionats. Cada fracció serà homogènia i s’ haurà de 
poder aplegar i manejar sense perill de segregació.  

Per a mescles tipus AC16 el nombre mínim de fraccions serà de tres (3). Per a la 
resta de les mescles el nombre mínim de fraccions serà de quatre (4). La Direcció 
Facultativa podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho considerés necessari. En 
qualsevol cas, el volum mínim d’ aplecs no serà inferior al corresponent a un mes de 
treball amb la producció prevista.  
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Cada fracció de l’ àrid s’ aplegarà per separat per evitar intercontaminacions. Si els 
aplecs es disposen sobre el terreny natural, no s’ utilitzaran els quinze centímetres 
(15 cm) inferiors, a no ser que es pavimentés. Els aplecs es construiran per capes de 
gruix no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues del 
material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva 
segregació.  

Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s’ aplegaran per 
separat fins confirmar la seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s’ aplicarà quan 
s’ autoritzi el canvi de procedència d’ un àrid.  

No s’ admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d’ 
un aplec perllongat.  

El volum mínim d’ aplecs abans d’ iniciar la producció de la mescla serà el 
corresponent a un (1) mes de producció màxima de l’ equip de fabricació.  

 
- Fabricació de la mescla  

A més de tot el que s’ indica en l’ article 542 del PG-3, es tindran aplegats en tot 
moment els àrids necessaris perquè la planta no s’ aturi en un mes. No es 
descarregaran àrids en els aplecs que s’ estiguin utilitzant en la fabricació. El consum 
d’ àrids es farà seguint el seu ordre d’arribada.  

La temperatura màxima de la mescla en sortir del mesclador no serà superior a 
180ºC, excepte en centrals de tambor assecador-mesclador, en les que no excedirà 
165ºC. Per a mescles bituminoses d’ alt mòdul la temperatura màxima es podrà 
augmentar en 10ºC. En tots els casos, la temperatura mínima de la mescla en sortir 
del mesclador serà aprovada per la Direcció Facultativa de forma que la temperatura 
de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat en la fórmula 
de treball proposada pels contractistes i aprovada per la Direcció Facultativa.  

 
- Extensió  

L’ extensió es realitzarà amb la major continuïtat possible, acordant la velocitat de l’ 
estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que no s’ aturi. En 
cas d’ aturada, es comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, en la tremuja de l’ estenedora i per davall d’ ella, no baixi de la prescrita en 
la fórmula de treball per a l’ inici de la compactació; en cas contrari, s’ executarà una 
junta transversal.  

L’ extensió començarà per la vora inferior i de manera que es realitzin el menor 
nombre de juntes possible, executant-se amb la major continuïtat possible, tenint en 
compte l’ amplària i gruix de la secció, les característiques de l’ estenedora, la 
producció de la central, els mitjans de transport... etc.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a categories de trànsit pesat T1 o 
amb superfícies a estendre superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es 
realitzarà l’ extensió de qualsevol capa en tota la seva amplària, treballant si fos 
necessari amb dues (2) ó més estenedores lleugerament desplaçades, evitant juntes 
longitudinals. En els demés casos, després d’ haver estès i compactat una franja, s’ 
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estendrà la següent, mentre la vorera de la primera es trobi encara calenta i en 
condicions de ser compactat; en cas contrari, s’ executarà una junta longitudinal.  

La superfície de la capa resultarà llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments i amb un gruix tal que, una vegada compactada s’ ajusti a la rasant i 
secció transversal indicada en els Plànols.  

Ecxcepte autorització expressa de la Direcció Facultativa, en els trams de forta 
pendent s’estendrà d’abaix cap a dalt. 

Entre les capes s’executaran regs d’adherència segons l’article 531 d’aquest Plec i tal 
com s’0indica en els plànols de seccions tipus del Projecte. 

En els trams d’ estesa que ocasionalment quedessin oberts al trànsit i amb l’ objecte 
de disminuir els risc d’ accidents, es prendran les següents precaucions:  

o Diàriament quedarà tancada la junta longitudinal de l’estesa, programant el 
treball per a què que no quedi escaló central.  

o Es disposarà d’ operaris en cada extrem de la zona de l’ estesa, suficientment 
comunicats entre sí mitjançant ràdio o testimonis per efectuar l’ alternança del 
trànsit.  

o Es procurarà que les retencions del trànsit no superin els tres (3) minuts 
consecutius.  

o Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibicions d’ avançar, 
escaló central i limitacions de velocitat, que es farà gradualment de 80 a 60 a 
40 i a 20 km/h, en intervals de 20 km/h, i separades les senyals 50 m. entre 
si.  

o S’ assenyalar degudament els escalons laterals o centrals, en cada cas.  
o Es reiteraran les senyals cada cinc-cents (500) metres en cada cas.  
o No es permetrà l’ estesa ni l’ estada de cap maquinària ni en la carretera ni en 

les seves proximitats, quan existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc.  
o S’ efectuarà un premarcatge provisional durant l’ execució.  
o Els escalons tranversals de treball en els trams per on es produeixi circulació 

es suavitzaran al màxim.  
 
 

- Compactació de la mescla  

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció Facultativa en 
funció dels resultats del tram de prova; s’ haurà de fer a la major temperatura possible 
, sense depassar la màxima prescrita i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
s’aconsegueixi la densitat especificada en l’ apartat 542.7.1.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat 
de la tongada fins que l’ augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, es continuarà obligatòriament el 
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima 
establerta, malgrat s’ hagués assolit prèviament la densitat especificada en l’ apartat 
542.7.1.  
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La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l’ 
extensió de la mescla bituminosa es realitzés per franges, al compactar una d’ elles s’ 
ampliarà la zona de compactació per a què inclogui almenys 15 cm de l’ anterior.  

Els rodets hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l’ estenedora; 
els canvis de direcció es realitzaran sobre mescla ja piconada, i els canvis de sentit s’ 
efectuaran amb suavitat. Els elements de compactació hauran d’estar sempre nets i, 
si fos necessari, humits.  

 
- Juntes transversals i longitudinals  

La junta longitudinal d’ una capa no haurà d’ estar mai superposada a la corresponent 
de la capa inferior. S’ adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les 
condicions de circulació, essent almenys de quinze (15) centímetres.  

Sempre que sigui possible, la junta longitudinal de la capa de rodadura es trobarà 
davall de la banda de senyalització horitzontal. L’ estesa de la segona banda es 
realitzarà de forma que recobreixi un (1) o dos  

(2) centímetres de la vora longitudinal de la primera, procedint amb rapidesa a 
eliminar l’ excés de mescla.  

El tall de la junta longitudinal d’ estesa serà perfectament vertical i recta.  

Per a la realització de les juntes tranversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu 
gruix, eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes tranversals de 
les diferents capes estaran desplaçades un (1) metre com a mínim.  

 

• Tram de proves 

Es realitzarà un tram de prova en una banda de cent (100) metres de longitud, com a mínim, 
prèvia a la posada en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, amb la finalitat de 
comprovar la fórmula de treball, la forma d’ actuació de l’ equip i el pla de compactació.  

S’ assajaran mostres preses de mescla i indicador extrets i, a la vista dels resultats obtinguts, la 
Direcció facultativa decidirà si és adequada la fórmula de treball i els equips emprats i en el seu 
cas, les modificacions a introduir.  

 

• Especicifacions de la unitat acabada 
 

- Densitat 

Obtinguda la densitat de referència, aplicant la compactació prevista en la NLT-159 a 
mescles amb granulometria i dosificació mesurades del lot definit en l’ apartat 
542.9.3.2.1 de l’ article 542 del PG-3, la densitat no haurà ser inferior a:  

o Capes de gruix igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per 
cent (98%).  

o Capes de gruix no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-sis i set per 
cent (97%).  
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- Gruix i amplària  

La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 
mm) en capes de rodadura i intermèdies, ni de quinze mil·límetres (15 mm) en les de 
base.  

El gruix d’ una capa no haurà de ser inferior al previst per a ella en la secció-tipus dels 
Plànols.  

En tots els semiperfils es comprovarà l’ amplària estesa, que en cap cas podrà ser 
inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus dels Plànols.  

- Regularitat superficial 

L’index de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, complirà el següent: 

INDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PER A FERMS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

% d’hectòmetres Caoa de rodadura Altres capes bituminoses
50 < 1,5 < 2,0 
80 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,5 < 3,0 

 
  

- Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i 
exempta de segregacions.  

A efectes de recepció de capes de rodadura, es seguiran les prescripcions següents:  

o La macrotextura superficial segons la NLT-335, mesurada abans de la 
posada en servei de la capa, serà com a mínim de zero coma set mil·límetres 
(0,7 mm)  

o La resistència al lliscament segons la NLT-336, mesurada una vegada 
transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa, serà com a 
mínim del seixanta-cinc per cent (65%)  

 

• Limitacions de l’execució 

Excepte autorització expressa de la Direcció Facultativa, no es permetrà la posada en obra de 
mescles bituminoses en calent:  

- Quan la temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5°C), 
excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a cinc centímetres (5 cm.), en 
aquest cas el límit serà de vuit graus Celsius (8°C). Amb vent intens, després de 
gelades o en taulers d’ estructures, la Direcció Facultativa podrà augmentar aquests 
límits, a la vista dels resultats de compactació obtinguts.  

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.  

Acabada la seva compactació es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com 
hagi assolit la temperatura ambient.  
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• Control de qualitat 

Es complirà el que disposa l’apartat 542.9 del PG-3.  

 
• Criteris d’acceptació o rebuig 

Es complirà el que disposa l’apartat 542.10 del PG-3.  

 

• Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries del present article requerides a 
aquests productes, es podrà acreditar mitjançant:  

- Marca, segell o distintiu de qualitat dels productes, que asseguri el compliment de les 
mateixes, homologat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.  

- Certificat de conformitat a les normes referenciades en l’ article 530 del PG-3, o 
Certificat acreditatiu del compliment de les mateixes, que podrà ser atorgat per les 
Administracions Públiques competents en matèria de carreteres, la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment o els Organismes espanyols autoritzats per realitzar 
certificacions o assajos en l’ àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, 
conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de desembre.  

 

• Amidament i abonament 

Per mesurar i abonar la mescla, s’estableixen els criteris següents:  

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 
dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les excessos laterals.  

L’abonament dels àrids d’addició, de fíller i d’addicions eventuals que s’emprin per fabricar les 
mescles bituminoses en calent es considera inclòs en la fabricació i la posada a l’obra 
d’aquestes.  

La preparació de la superfície existent, escombrada inclosa, no s’ha de mesurar i abonar 
independentment ja que es considera inclosa en la unitat de l’obra corresponent a la capa 
subjacent del reg d’adherència o d’imprimació.  

Els preus inclouen els àrids adequats, no importa quina sigui la seva procedència.  

En cap cas s’ha d’abonar l’ús d’activant, encara que hagin estat aprovats per la direcció de les 
obres.  

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
90 

 

assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació.  

 

5.4 Obres complementàries 
 

5.4.1 Article 570 – Vorades  
 

• Forma i dimensions  

La forma i les dimensions de les vorades són les que s’assenyalen en els plànols i pressupost 
del projecte. S’han de sotmetre a l’aprobació de la direcció de les obres.  

La direcció de les obres ha d’aprovar la superfície vista de la vorada d’acord amb els resultats 
d’unes proves a realitzar abans de col·locar les peces. Cal rebutjar totes aquelles peces que 
tinguin zones trencades i les que no encaixen bé amb les contigües.  

 
• Execució de les obres 

En zones sense pavimentar, les peces s’han d’assentar sobre un jaç de formigó H-125 la forma 
i les característiques del qual s’especifiquen en els plànols. Les peces que formen la vorada 
s’han de col·locar deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai s’ha 
d’omplir amb morter del tipus M-450.  

Les vorades sobre paviments de mescla bituminosa en calent s’han de col·locar segons els 
plànols i s’hi han de fixar mitjançant un morter de resina epoxi.  

 
• Mesurament i abonament 

Les vorades s’han d’abonar per metres lineals (ml) realment col·locats als preus del quadre 
núm. 1. L’abonament del fonament de formigó es considera inclòs en el preu i també 
l’excavació necessària, la rejuntada i la repassada. No s’ha d’abonar a part la col·locació de la 
vorada corbada tant si es fa amb peces rectes com amb peces corbades o especials.  

 

6. CAPÍTOL 6 .- PONTS I ALTRES ESTRUCTURES 
 

6.1 Components 
 

6.1.1 Article 600 – Armadures que s’han d’emprar de formigó armat  
 

• Materials 

Vegeu l’article 240.  
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• Forma i dimensions 

La forma, les dimensions i els tipus de barra han de ser els indicats en els plànols del 
Document núm. 2.  

Les longituds d’encavalcament i d’ancoratge han de complir, com a mínim, el que s’estableix en 
l’EHE.  

 
• Control de qualitat 

Es fa normalment mitjançant assajos no sistemàtics per a tots els elements llevat quan s’usen 
com a armadures passives en elements de pretesat, en què el control es fa a nivell intens.  

S’ha de complir, com a mínim, el que s’estableix en l’EHE.  

 
• Mesurament i abonament 

El preu és per quilogram d’armadura tipus B 400 S o B 500 S, d’acord amb el quadre de preus 
núm. 1.  

 

6.1.2 Article 610 – Formigons  
 

• Definició 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:  

- L’estudi i l’obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó i també els materials 
necessaris 
per a aquest estudi. 

- El ciment, els àrids, l’aigua i els additius necessaris per fabricar i posar a l’obra el 
formigó. 

- La fabricació, el transport, la posada a l’obra i la compactació del formigó. 
- L’execució i el tractament de les juntes. 
- La protecció del formigó fresc, la cura i els productes per a la cura. 
- L’acabat i la realització de la textura superficial. 
- L’encofrat, quan no es contempli partida expressa d’abonament per a cada element 

concret dintre del pressupost del projecte.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per executar de 

manera correcta i ràpida aquesta unitat d’obra.  
 

• Materials 
 

- Ciment 

El tipus, la classe i la categoria del ciment utilitzable han de ser els descrits en l’article 
202 d’aquest Plec.  
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• Control de qualitat 

El control de qualitat ha de ser el determinat com estadístic per l’EHE.  

Quan la resistència característica estimada sigui inferior a la resistència característica prescrita, 
s’ha de procedir de la manera següent:  

Si fest és superior o igual a 0,9 fck, l’obra s’ha d’acceptar i se n’ha de reduir l’abonament de la 
corresponent unitat en un percentatge equivalent al doble de la reducció de la resistència.  

Si fest és menor de 0,9 fck, s’han de dur a terme a càrrec de l’adjudicatari els assajos 
d’informació complementària prevists en la Instrucció esmentada segons el criteri de la direcció 
de les obres i, si escau, s’han d’enderrocar o s’han de reforçar.  

Si s’ha optat per assajos d’informació i resulta que aquests són desfavorables, la direcció de les 
obres pot ordenar les proves de càrrega abans de decidir enderrocar-los o acceptar-los.  

Qualsevol reparació d’un element fet amb formigó s’ha de fer sense que l’adjudicatari en 
percebi cap abonament. Un cop feta la reparació, la direcció de les obres ha de considerar el 
fet de penalitzar el contractista a causa de la disminució de la resistència del formigó en la 
mateixa proporció que en l’apartat a).  

 
• Mesurament i abonament 

El mesurament i l’abonament és per ud d’estructura segons l’oferta presentada en el cas 
d’estructures de pas superior i pas inferior. En el cas de murs es mesurarà i abonarà segons 
els m2 de cara vista al preu unitari establert en la licitació.  

 

6.1.3 Article 611 – Morters de ciment  
 

• Definició 

Els morters de ciment es defineixen com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment, pot contenir algun producte d’addició per millorar-ne algunes de les propietats. 
La direcció de les obres ha d’haver aprovat abans l’ús d’aquest producte.  

 
• Materials 

 
- Ciment  

Veieu l’article 202 d’aquest Plec. 

 
• Tipus i dosificacions 

Es consideren els tipus següents:  

- M-250 en assentament d’empeçolats, aplacats i per fabricar maons. Aquest material té 
dos-cents cinquanta quilograms de ciment per metre cúbic de morter (250 kg/m3).  

- M-450 en suports de vorades i morters d’anivellament. Quatre-cents cinquanta 
quilograms de ciment per metre cúbic de morter (450 kg/m3).  
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• Mesurament i abonament 

Els morters utilitzats en aquesta obra no s’han d’abonar directament, ja que es consideren 
inclosos en la unitat on han estat utilitzats.  

 

6.2 Elements auxiliars 
 

6.2.1 Article 680 – Encofrats i motllos  
 

• Definició 

S’entendrà com a encofrat o motlo l’element destinat a contenir el formigó per tal de que aquest 
adquireixi la forma prevista en el projecte.  

En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  

- Els càlculs del projecte dels encofrats. − Els materials que constitueixen els encofrats.  
- El muntatge dels encofrats, fins i tot les soleres.  
- Els productes de desencofrat.  
- El desencofrat.  
- - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar per aconseguir una execució 

correcta i ràpida d’aquesta unitat d’obra.  
 

- Tipus d’encofrat  

Els tipus d’encofrat que hi ha en aquest projecte són els següents: 

o Encofrat de paraments ocults: En aquests encofrats es poden utilitzar taules o 
taulons sense raspatllar, d’amplada i de llargada no necessàriament 
uniformes, i també xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti 
deformat pel formigonat i la vibració. 

o Encofrat vist en paraments llisos: Han de ser taules de fusta raspallades, 
encadellades, cantellejades i disposades a tallajunta amb un gruix de vint – i 
– quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada de deu per quinze centímetres 
(10 x 15 cm). Les toleràncies màximes d’acabat mesurades en els 
paràmetres, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m) han de ser 
de vint mil·límetres (20 mm) als murs i als estreps de deu mil·límetres (10 
mm) als murs mitgers. 

o Encofrat vist en paraments corbats: Han de ser de taules de fusta raspallades 
i encadellades o de lamel·les metàl·liques articulades. En cap cas l’amplada 
ha de superar els cinc centímetres. Les toleràncies màximes d’acabat, 
mesurades en els paràmetres, un cop desencofrats, amb regla de dos metres 
(2 m) han de ser de cinc mil·límetres (5 mm). 
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• Execució  
 

- Construcció i muntatge 

El contractista ha de projectar i calcular (amb la signatura del tècnic competent) les 
cintres, els encofrats, els estreps i els apuntalaments necessaris, llevat que es tracti 
d’elements senzills sancionats per la pràctica. Les cintres han de tenir la resistència i 
la disposició necessàries perquè en cap moment els moviments locals sobrepassin 
els tres mil·límetres (3 mm) ni els del conjunt, una mil·lèsima de la llum (1/1000).  

No es permet reutilitzar més de dues vegades l’encofrat de fusta en paràmetres vists.  

Són a càrrec del contractista les responsabilitats que, si escau, se sol·licitin.  

Per facilitar el desencofrat, la direcció de les obres pot autoritzar o ordenar l’ús d’un 
producte desencofrador que no deixi taca a la superfície del formigó vist.  

Les cintres han de tenir la rigidesa suficient per resistir sense assentaments ni 
deformacions perjudicials les càrregues, les sobrecàrregues i les accions de qualsevol 
naturalesa que es puguin produir a sobre com a conseqüència del procés de 
formigonat i especialment les degudes a la compactació de la massa.  

- Desencofrat i descintratge 

Tant els elements que constitueixen l’encofrat (dels costats, dels fons, etc.) com els 
apuntalaments i les cintres s’han de retirar sense produir sacsejades ni xocs en el 
formigó i es recomana, quan els elements siguin de certa importància, l’ús de falques, 
caixes d’arena, gats i altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme 
dels suports.  

Les operacions anteriors no s’han de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 
excessives els esforços a què estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat i 
del descintratge.  

S’han de mantenir les cintres separades un centímetre o dos durant hores abans de 
retirar-les totalment.  

S’ha de posar un esment especial a retirar, oportunament, tot element d’encofrat que 
pugui impedir el lliure joc de les juntes de retracció o de dilatació, i també les de les 
articulacions, si n’hi ha.  

No es permet l’ús de filferro per subjectar els encofrats; si excepcionalment s’empren, 
les puntes de filferro s’han de deixar tallades arran del paràmetre.  

 
• Mesurament i abonament 

Els costs de l’encofrat i del desencofrat es consideren inclosos en el cost dels formigons 
mateixos o de la unitat d’obra completa, llevat que es contempli expressament en el pressupost 
del projecte per a cada element en concret. També s’inclou el cost de l’apuntalament i del 
cintratge si en el pressupost no es contemplat de manera experessa.  
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6.3 Obres diverses 
 

6.3.1 Article 690 – Impermeabilització de paraments  
 

• Definició i ús 

S’ha d’actuar d’acord amb l’article corresponent del PG-3 amb el complement següent:  

- S’han d’impermeabilitzar tots els paraments d’intradossos en murs i estreps 
d’estructures i obres de pas.  

- En general, els paraments d’intradós de les obres de fàbrica de drenatge no s’han 
d’impermeabilitzar.  

 

• Materials 

Per a l’intradossat de murs, s’han d’emprar pintures bituminoses o semblants d’un fabricant de 
reconeguda solvència.  

 
• Mesurament i abonament 

En el quadre de preus núm. 1 s’ha establert el preu del metre quadrat (m2) de capa de 
segellament. S’ha de mesurar damunt plànols.  

 

6.3.2 Article 696 – Juntes de murs i estreps  
 

• Descripció 

Amb el fi de permetre la retracció i la dilatació dels estreps, s’han de disposar, si cal, les juntes 
de dilatació corresponents.  

Es disposaran juntes del tipus encadellat, que permeten alhora els corriments i no 
independitzen totalment els diferents mòduls.  

El detall d’aquesta junta consisteix, bàsicament, en un solc d’uns 2 cm de gruix en forma de 
línia trencada al llarg de tota l’alçada del mur i que s’omple de poliestirè expandit.  

 
• Mesurament i abonament 

No s’han de mesurar ni abonar per separat, ja que estan incloses en el preu de les unitats 
d’obra corresponents.  
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7. CAPÍTOL 7 .- SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 
 
 

7.1.1 Article 700 – Marques viàries  
 

• Definició i normativa 
 

- Definició.  

Aquesta unitat d’obra es refereix a les marques viàries que consisteixen a pintar 
línies, paraules o símbols damunt el paviment o altres elements de la carretera. 

A més, en l’execució i l’abonament d’aquestes obres hi ha inclosos: 

o Neteja i preparació la superfície sobre la qual s’han de pintar les marques. 
o Esborrada de les marques anteriors quan calgui. 
o Replanteig i premarcatge de les marques viàries. 
o Pintura i microesferes i el fet de pintar i posar les microesferes. 
o La protecció mentre s’eixuga la pintura i tots els treballs auxiliars necessaris 

per dur la feina a terme completament. 
o Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per 

executar de manera correcta i ràpida aquesta unitat d’obra. 

La direcció de les obres pot variar el que hi ha prescrit en els plànols d’acord amb les 
normes o els criteris que hi hagi en el moment de dur a terme l’obra o bé si la posició 
no està determinada numèricament, ja que en aquest cas la dels plànols és només 
aproximada i per tant les condicions de visibilitat en determinaran la situació. 

- Normativa 

Les marques viàries, els símbols i les paraules estan especificats en els plànols 
corresponents del Document número 2. 

o Marques provisionals d’obra 
 

- OM, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3 – IC 
sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres 
fixes en vies fora de població (BOE del 18 de setembre) i les modificacions 
parcials del RD 208/1989, de 3 de febrer (BOE d’1 de març). 

- OC 300/89 P i T, de 20 de març, sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabat d’obres fixes fora de la població. 

- OC 301/89 T, de 27 d’abril, sobre senyalització d’obres. 
- Manual de senyalització d’obres fixes (1997). 
- Senyalització mòbil d’obres (1997) 

 
o Marques definitives 

 
- Norma 8.2 – IC sobre marques viàries, OM de 16 de julol de 1987 (BOE 

del 4 d’agost i del 29 de setembre). 
- Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 

paviments flexibles (CEDEX, clau 11 – 428 – 3 – 022), octubre de 1990. 
- Normes UNE 
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• Materials 
 

- Pintura 

La pintura que s’ha d’utilitzar en marques viàries ha de ser reflectora de color blanca, 
excepte en els carrils provisionals, en què ha de ser reflectora de color groga. 

En general, els tipus de pintura seran els següents: 

o Carreteres convencionals: acrílica. 
 

- Dosificació 

Quant a la dosificació, es fixen les qualitats següents 

o Pintura acrílca 

En zones on la marca viària és provisional(repintat de conservació, capes 
base o intermèdies, carrils provisionals d’obra): 

- Pintura 720 g/m2 
- Microesferes 480 g/m2 

 
o En zones on la marca viària és definitiva (capa de trànsit): 

Primera aplicació: 

- Pintura 400 g/m2 

Segona aplicació: 

- Pintura 720 g/m2 
- Microesferes 480 g/m2 

 
• Mesurament i abonament  

L’amidament de les marques viàries de caràcter longitudinal (eixos de separació de carrils i 
voreres) s’ha de fer per metres realment pintats (preus del quadre núm. 1). 

En la resta de casos (fletxes, illetes, ratllat zebrat, símbols, etc.) s’han de mesurar per metres 
quadrats realment pintats (preus del quadre núm. 1). 

En tots els casos els preus inclouen totes les operacions indicades en el punt inicial del present 
capítol. 

 

7.1.2 Article 701 – Senyals de circulació  
 

• Definició i normativa 
 

- Definició.  

La direcció de les obres pot variar el que està prescrit en els plànols d’acord amb les 
normes o els criteris que hi ha en el moment de dur a terme l’obra o bé si la posició no 
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està determinada numèricament, ja que en aquest cas la dels plànols és tan sols 
determinada numèricament ja que en aquest cas la dels plànols és tant sols 
aproximada i són les condicions de visibilitat les que en determinen la situació. 

- Normativa 

La normativa bàsica vigent és: 

o Instrucció 8.1 – IC, de 28 de desembre de 1999, sobre senyalització vertical. 
o Instrucció 8.3 – IC sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

acabament d’obres fixes en vies fora de població i les modificacions parcials 
del RD 208/1989, de 3 de febrer. 

A més s’hi ha d’aplicar: 

o Senyals verticals de circulació, tom I, sobre característiques dels senyals, 
març de 1992, i tom II, Catàleg i significat dels senyals, juny de 1992. 

o OC 318/91 T i P, de 10 d’abril, sobre galvanitzats en calent. 
o Manual de senyalització d’obres fixes (1997). 
o Senyalització mòbil d’obres (1997) 

Les plaques dels plafons han de dur en el revers la inscripció amb pintura negra de: 

o Data de fabricació. 
o Fabricant i proveïdor. 
o Imatge corporativa i inscripció de: Generalitat de Catalunya, Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de les Terres de l’Ebre. 
 

• Materials 

El material a subministrar haurà de dur la marca N de qualitat expedit per un organisme 
acreditat per a la certificació de productes, la qual cosa garanteix el compliment de les normes 
UNE. 

- Elements de sustentació i d’ancoratge 

L’alçada dels pals ha de compensar els desnivells eventuals dels talussos. 

L’alçada dels senyals s’ajustarà al que s’indica en la 8.1 – IC, excepte en el cas de les 
fletxes. L’alçada entre la vorera i la part inferior del senyal ha d’ésser de 2,00 m, llevat 
de si es troba en un pas per a vianants que, en aquest cas, l’alçada passarà a ser de 
2,20 m. 

• Seguretat i senyalització de les obres 

El mesurament dels senyals per a la seguretat i senyalització de les obres s’ha de fer per 
unitats realment utilitzades d’acord amb les necessitats de l’obra i que s’han previst en l’annex 
número 17 sobre l’Estudi de seguretat i salut. 

L’abonament s’ha de fer als preus corresponents que, per a cada una, s’inclouen en els 
quadres de preus de l’annex esmentat.  
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7.1.3 Article 704 – Narrera de seguretat  
 

Hi és d’aplicació l’article 704 del PG-3 en la redacció donada per l’OM de 28 de decembre de 
1999 per la qual s’actualitza el PG-3 en relació a senyalització, abalisament i sistemes de 
contenció de vehicles.  

• Normativa 
 

- a) OC 318/91 T i P, de 10 d’abril de 1991, sobre galvanitzat en calent d’elements d’acer 
emprats en equipament viari.  

- b) OC 321/95 T i P de recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles, 
modificada per l’OC 6/01 en el que fa referència a barreres de seguretat metàl.liques 
per el seu ús en carreteres de calçada única.  

- c) Manual de senyalització d’obres fixes (1997).  
- d) Senyalització mòvil d’obres (1997).  

No es poden utilitzar barreres de seguretat que no hagin estat homologades mitjançant assajos 
dinàmics a escala real en algun país d’Europa o als EUA.  

• Materials  

El material a subministrar haurà de dur la marca N de qualitat expedit per un organisme 
acreditat per a la certificació de productes, la qual cosa garanteix el compliment de les normes 
UNE.  

 

8. CAPÍTOL 8 .- DIVERSOS 
 
 

8.1.1 Article 800 - Transport addicional  
 

• Mesurament i abonament 

Aquesta unitat s’abonarà independentment depenent de la partida. El transport s’ha de 
considerar inclòs en els preus dels materials quan el seu subministrament és extern a l’obra. 

En els transports interiors dins de l’obra o a abocador aquesta partida està considerada i amb 
la seva medició corresponent de moviment de terres o de residus a transportar a abocador.  

 

8.1.2 Article 801 - Control de qualitat 
 

S’han de tenir en compte les Recomanacions per controlar la qualitat a les obres de carretera 
(1978). 

Una empresa especialitzada independent de l’empresa constructora i homologada oficialment 
ha de fer els treballs de control de qualitat. L’empresa constructora ha d’abonar el cost dels 
treballs de control fins al límit establer amb aquest objectiu (1%). La direcció de les obres ha de 
determinar el nombre i les característiques dels assajos que s’han de fer, que han de cobrir tant 
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les unitats d’obra fetes in situ com aquelles fetes al taller, per a la qual cosa l’empresa 
constructora ha d’assegurar l’accés a tots els llocs on s’ha de fer el control.  

 

8.1.3 Article 802 – Plantacions i sembres 
 

• Abast 

En aquest article s’hi inclouen totes les plantacions d’espècies arbòries, arbustives i hermàcies 
que s’han considerat necessàries per minimitzar els impactes ambientals del condicionament 
de la carretera i també per aconseguir embellir-la i integrar-la al màxim en l’entorn. 

• Materials 

S’enten per planta tota espe`cie vegetal que neix i es cria en un lloc i que després és treta 
d’aquest i es col·loca on s’indica en el projecte. 

La forma i les dimensions que adopta la part aèria d’un vegetal d’acord amb les seves 
característiques anatòmiques i fisiològiques s’anomena port. 

• Aigua 

Quan el terreny sobre el qual es rega no ofereix dificultats especials, l’aigua utilitzada en els 
regs de plantació o sembra i també en els necessaris de conservació ha de complir les 
especificacions següents:  

- El pH ha d’estar comprès entre 6 i 8. 
- La conductivitat elèctrica a 25 ºC ha de ser menor de 2,25 mohms/cm. 
- L’oxigen dissolt ha de ser superior a 3 mg/l. 
- El contingut en sals solubles ha de ser inferior a 2 g/l. 
- El contingut de sulfats (S04) ha de ser inferior a 0,9 g/l; el de clorurs (Cl), inferior a 0,29 

g/l, i el de bor (B), no superior a 2 mg/l.  
- No ha de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni 

cianurs. 
- Pel que fa a organismes patògens, el límit de l’Escherichia coli en 1 cm3 ha de ser 10. 

 
• Execució 

Plantació d’arbres i arbusts 

- L’execució ha de comprendre les fases següents:  
 

o Estendre terra vegetal.  
o Llaurar les illetes i les àrees interiors d’interseccions per incorporar en el 

terreny els fems fermentats.  
o Obertura de forats per a la plantació definitiva, que han de quedar oberts 

almenys durant tres setmanes (3) abans de la col·locació de les plantes en el 
forat.  

Les dimensions dels forats per col·locar-hi els arbres i els arbusts han de complir les 
condicions següents:  
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o Si la planta té mota, hi ha d’haver un espai lliure de vint-i-cinc centímetres (25 
cm) al voltant.  

o Si les arrels dels arbres estan al descobert (arrel nua), l’espai lliure ha de ser 
igual al del cas anterior respecte de les arrels en posició natural, no corbades, 
contretes o podades.  

o Quan els forats estan a poca distància, es pot obrir una rasa contínua.  

En plantar, s’ha de tenir cura que no s’assequin les arrels i s’han de prendre les 
màximes precaucions per evitar macadures, trencaments i altres danys físics a les 
arrels, les tiges o les branques de les plantes.  

Les espècies vegetals han de ser plantades el mateix dia que arriben a l’obra. Si això 
no es duu a terme, se n’han de cobrir temporalment les arrels.  

El forat s’ha d’omplir amb terra vegetal.  

Si les plantes se serveixen en cossiols de test, aquests s’han de trencar en el mateix 
moment de fer la plantació i s’ha de posar la mota intacta al forat. A continuació cal 
regar-la perquè es mantingui humida.  

Les plantacions s’han de fer en època vegetativa. No s’ha de començar abans del 
primer d’octubre ni s’ha de continuar passat el mes d’abril. Únicament les plantes en 
cossiol o amb mota poden sobrepassar aquestes dates segons el criteri de la direcció 
de les obres. En general, és preferible plantar les coníferes a la tardor. En cap cas 
s’ha de plantar en dia de gelada ni de vent fort.  

- Regs 

Consisteixen a afegir aigua a les plantes.  

Els regs s’han de fer de tal manera que no descalcin les plantes, ni que es faci un 
rentat del sòl ni que provoquin erosions de terreny. Tampoc no han de produir 
afloraments a la superfície de fertilitzants ni de llavors.  

Per evitar fortes evaporacions i per aprofitar al màxim l’aigua, els regs s’han de fer en 
les primeres hores del matí i en les darreres del capvespre, però els regs de plantació 
s’han de fer en el mateix moment en què es planta.  

Quan es reguen les zones sembrades, els primers regs s’han de fer en forma de pluja 
fina.  

Si el reg es fa amb camions cisterna, aquests han d’anar a l’obra amb la seva 
capacitat d’aigua completa.  

- Acabats 

El contractista ha de tenir al seu càrrec el reg de les plantacions fins que acabi el 
període de garantia de les obres. S’ha de regar de manera que l’aigua no renti les 
terres i els sòls, ni per escorriment ni per infiltració, i s’ha de fer en les primeres hores 
del dia i en les darreres (especialment en èpoques caloroses). A més s’ha de 
responsabilitzar de l’adob en plantacions i sembres, i de les esbrossades, les segades 
i les podes necessàries.  
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Els arbusts, els arbres i les plantes que, en general, en el transport o durant les 
operacions de plantació hagin patit danys i també els que es comprovi que són 
defectuosos s’han de substituir a càrrec del contractista.  

Durant el termini d’execució de les obres i en els períodes de garantia, les marres que 
s’originin per qualsevol causa han de ser substituïdes pel contractista i les despeses 
que origini aquesta reposició són a càrrec del contractista.  

- Neteja i rematada 

Finalment, s’ha de fer un neteja general dels terrenys i especialment s’ha de tenir cura 
que no quedin restes vegetals, adobs o terra a la plataforma ni en els sistemes de 
drenatge. L’obra s’ha de deixar en condicions de ser lliurada.  

• Mesurament i abonament 

El mesurament d’espècies herbàcies s’ha de fer per m2 de sembra que realment s’ha dut a 
terme i s’ha d’abonar segons el preu del quadre núm. 1.  

La plantació d’espècies arbòries o arbustives s’ha de mesurar per unitats realment plantades i 
s’ha d’abonar als preus del quadre núm. 1.  

En tots els preus s’hi inclouen totes les operacions necessàries per a una implantació i un 
manteniment correctes, fonamentalment:  

- Preparació de sòls (rasclada, etc.).  
- Estesa de terra vegetal.  
- Subministrament i col·locació de plantacions arbòries o arbustives.  
- Sembra manual d’espècies herbàcies.  
- Acabat, regs i manteniment durant el termini de garantia.  
- Neteja i rematada final.  

 

8.1.4 Article 803 – Restauració de superfícies alterades 
 

• Definició 

Conjunt d’operacions necessàries per restaurar aquelles superfícies de sòl normalment fora 
dels límits de les obres mateixes o que puguin haver estat alterades per aquestes.  

• Mesurament i abonament 

S’ha de mesurar per metres quadrats (m2) de superfície realment restaurada i s’ha d’abonar al 
preu corresponent del quadre núm. 1, en el qual s’inclouen totes les operacions i els mitjans 
necessaris per a un acabat complet.  
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8.1.5 Article 804 – Neteja i acabat de les obres 
 

• Execució 

Un cop acabada l’obra i abans de la recepció, s’ha de fer una neteja general i s’han de retirar 
tots els materials que sobren o que es rebutgen, enderrocs, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems i edificis que no calguin per conservar l’obra feta durant el període de garantia. 
Aquesta neteja s’ha d’estendre a les zones de domini, de servitud i d’afectació de la via, i 
també als terrenys que hagin estat ocupats temporalment. Tots han de quedar en una situació 
anàloga a com es trobaven abans d’iniciar l’obra o semblant al seu entorn.  

• Mesurament i abonament 

Pel concepte de neteja i d’acabat de les obres, s’ha d’abonar la partida alçada d’abonament 
íntegre que figura en el quadre núm. 1.  

 


