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1. ASPECTES GENERALS 

1.1.-  OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1.-  Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar, 

seguidament, establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de les unitats 

d'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 

abonaments. 

1.1.2.-  Àmbit d'aplicació 

El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció i inspecció de les obres 

corresponents al “Projecte de Reordenació urbanística i pas inferior a la via del tren als afores de 

Cervera”. 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s’oposin a allò que en ell s'especifica. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/03. 

 - Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 

- Norma sismorresistent P.D.S.-1. 

 - Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE, 

aprovada per Reial Decret 2661/1998, de l’11 de desembre de 1998. 
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 - Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

-  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

 -  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua.  

 -  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques  

 -  Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball. 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 -  Normes U.N.E. 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

-  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques  

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

- Ordre Circular 299/89T del M.O.P.U., en referència a "Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent". 

  -  Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 
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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. 

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: 

  - Ciments 

  - Guixos 

  - Armadures passives d’acer 

  - Productes bituminosos impermeabilitzants 

  - Poliestirens expandits 

  - 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 tals 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 
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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. 

 

1.2.-  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

El present projecte descriu les obres corresponents a l’execució d’un pas inferior a la via tren als 

afores de Cervera amb l’objectiu de connectar l’ampliació de l’actual polígon industrial amb la 

carretera N-II, aquest obra però no tindria sentit sense una reordenació urbana per integrar 

aquest creuament a la via dins la xarxa viària actual facilitant una circulació còmoda en totes 

direccions. Les actuacions més significatives en l’àmbit d’aquest projecte són l’estructura que 

resol el pas inferior a la via del tren i el nou vial projectat, un tram de nova construcció i un altre 

tram com a desterminiament de la traça de la carretera N-II. A continuació una breu descripció 

de les actuacions a realitzar 

Per executar el creuament a la via fèrria s’utilitza el procés constructiu del calaix empès, el 

bloc de formigó que dóna forma al pas inferior a la via consisteix en un pòrtic tancat 

unicel·lular de formigó fortament armat amb 9,00 metres d’ample per 5,50 metres d’altura 

lliure entre cares interiors i un espessor constant de 0,60 metres. La llosa inferior del bloc 

conta amb una longitud de 15 metres per la qual hi transcorrerà el nou tram de carretera, la 

llosa superior suportarà el tràfic ferroviari d’una via única en els seus 10 metres de longitud. 

Aquest bloc disposa dels estreps frontals en forma de cunya tallant per tal d’oferir la mínima 

resistència possible a l’avanç contra el terreny i subjectar lateralment el mateix.  

El nou vial definit en el projecte queda definit en dos trams i tres enllaços (dues rotondes i un 

enllaç en T) que permeten una circulació fluïda. El tram 1 suposa un desterminiament de la 

traça de la carretera N-II i el segon enllaça el polígon amb la carretera N-II a través del pas 

inferior. La necessitat d’assolir una cota força baixa en el creuament a la via implica que hi 
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hagi un gran desequilibri entre els volums de desmunt i terraplenat. A continuació, es 

presenten els volums referents als dos trams conjuntament. 

- Desmunt: 7746,45 m3 

- Terraplenat: 342,40 m3  

La secció tipus adoptada pel nou vial es configura amb un carril de 3,25 m per cada sentit de 

circulació i un voral d’1m, es mantè la existent en el polígon. Per contra, en el 

desterminiament de la traça de la carretera N-II es manté la secció d’aquesta que consta d’un 

carril de 3,5 m i un voral d’1,5 m per cada sentit de circulació.  

L'estudi del ferm s'ha realitzat seguint la vigent norma 6.1-I.C. de la Instrucció de Carreteres del 

M.O.P.T. de 23 de maig de 1989. 

Com a factors de dimensionament s'ha considerat la categoria del trànsit pesat i la classificació 

de l'esplanada. A partir de l’estudi d’aforament realitzat en el polígon s’ha estimat una categoria 

de trànsit PESAT T2 (800 > IMDp ≥ 200). D’igual manera, a partir de les conclusions de 

l’estudi geotècnic i de la caracterització de l’esplanada s’adopta com a factor de 

dimensionament del ferm una esplanada del tipus E3. 

En conseqüència, s’ha escollit la secció estructural núm. 231 de la Instrucció 6.1.-I.C. amb les 

següents capes per a cada una d’elles: 

- Capa de trànsit   : 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus D-12 

- Capa intermèdia  : 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 

- Capa base   : 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 

- Base granular   : 25 cm de tot-u artificial 

Pel tram de vial que transcorre pel pas inferior s’escull una secció de ferm rígida aprofitant el 

gruix de l’estructura de formigó i disposant únicament una capa  de mescla bituminosa en calent 

corresponent a la capa de trànsit anteriorment identificada, 5 cm de mescla bituminosa en calent 

tipus D-12.   
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Per salvar la diferència de rigidesa entre ambdues seccions especificades anteriorment  es 

disposa un tram de transició de 6 m a banda i banda de l’estructura de formigó amb una secció 

de ferm semirígida, s’escull la secció 232 considerant el trànsit estimat i a categoria d’esplanada. 

Aquesta secció es composa de les següents capes: 

- Capa de trànsit   : 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus D-12 

- Capa intermèdia  : 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 

- Base granular tractada  : 20 cm de sòl-ciment 

El tipus de betum a emprar serà 60/70. Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg 

d'adherència del tipus ECR-1 i entre la capa bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg 

d'emprimació del tipus ECI. 

El traçat del nou vial consta de 380 m i s’ha calculat manualment de forma analítica. En aquest 

punt, cal remarcar que, degut a la cota del pas inferior, un tram del nou vial s’ha projectat amb 

un desnivell del 6,5 %; tot i que és força elevat per la situació que emmarca el projecte, els punts 

rígids existents han fet impossible disminuir-lo.  

Les dues rotondes projectades són de planta circular, dissenyant-se ambdues amb un radi 

interior de 6,5 m i un radi exterior d’11 m. 

Referent al drenatge del tram de vial de nova construcció, s’han determinat les pluges per un 

període de retorn de 50 anys i s’ha projectat un sistema de drenatge que consta d’una cuneta de 

resguard, ja que tot aquest tram de vial es troba en desmunt, una cuneta al peu del talús i uns 

baixants que condueixen l’aigua de la cuneta superior a la inferior. Finalment en el punt de 

menor cota es condueix l’escorrentia cap a un col·lector que transcorre soterrat sota el voral de 

la carretera. 
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1.3.-  DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent 

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 per l’empresa consultora. 

- Les modificacions d'obra establertes per l’empresa consultora. 

- Les condicions particulars del seu contracte amb l’empresa consultora. 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’Obra seran les especificades en el 

contracte subscrit entre aquests i l’empresa consultora. 

Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà de 

facilitar la seva tasca facilitant-li l’accés a totes les instal·lacions i tall oberts en l’obra.  
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1.4.-  DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del 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 al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

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 què programi portar-los a 

terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o 

temps d'execució donin lloc a errors en 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.- 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 detallats d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimen-

sions 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. 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i 

documentació necessària per a la sol·licitud de permisos a les Companyies afectades per a 

l’estintolament dels serveis que així ho requereixin.  



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     15 

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 par-

cials 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 al consultor 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. 

1.4.3.- 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 l’empresa consultora al temps i en 

raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’empresa consultora. 

El programa de Treball comprendrà: 

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. En el programa quedaran descrites i justificades les distintes fases 

d’execució previstes i la configuració del trànsit que queda en servei en cada una d’elles, 

tant del trànsit rodat com del de vianants. La programació d’aquest desviaments s’haurà 

de fer d’acord amb els criteris i condicionants determinats per la Guàrdia Urbana. 

b)  Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d'obra, 

magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment 

del  programa. 
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c)  Relació de la maquinària que s'emprarà, amb 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)  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, l’empresa consultora ho cregui convenient. 

La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests 

programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes 

unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o 

l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost per 

aquest concepte. 
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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. 

1.4.4.- Control de qualitat 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i 

control de la realització del Pla de Control de Qualitat definit en l’annex corresponent. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 

resultats del control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la 

Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la 

seva realització, sense disposar de les Actes de resultats, pugui comprometre la qualitat de l’obra 

en curs. 

El personal i laboratori que durà a terme les citades comprovacions i assaigs serà aprovat per 

l’empresa consultora. Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan 

als assaigs de qualitat a realitzar en l’obra : 

- L’abonament dels assaigs al personal o laboratori que els realitzi serà per conta del 

Contractista, qui facturarà a l’empresa consultora els cost dels mateixos en les successives 

certificacions . 

- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració, representada per el Director de 

l’obra o persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització 

dels assaigs pertinents, que una unitat d’obra està acabada a judici del Contractista per a la 

seva comprovació per la Direcció d’obra. 

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: 
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- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 

de l’empresa consultora, 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, l’empresa consultora podrà encarregar el seu 

arreglament 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. 

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. 
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1.4.5.- Materials 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en 

compte en les bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la 

millor qualitat en la seva classe entre tots els existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància 

no hagin sigut objecte d’una definició més explicita, la seva utilització quedarà 

condicionada a l’aprovació del Director de les obres, qui podrà determinar les proves 

o assaigs de recepció que siguin adients a tal efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que pugui deduir-se de 

la seva procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun document 

del projecte i es subjectaran a normes oficial o criteris de bona fabricació del ram. El 

Director de les obres podrà recusar el seu subministri per empreses que no ofereixin 

les garanties adients. 

- L’empresa consultora es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 

posseir o adquirir, ja sigui a través d’aquest mateix contracte o per qualsevol altre 

medi. 

- Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques 

contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i 

instal·lacions municipals. 

- Els materials i el mobiliari urbà, independent d’acomplir amb les condicions 

generals contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-

se a les característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada 

subministrament. 

- Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de 

materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 
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- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la 

direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del 

contrari es traslladaran d’immediat a l’abocador. 

- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres 

elements de l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la 

direcció facultativa per al seu aprofitament. 

- El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen 

M.S.P.  (mesurats sobre perfil). 

- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu 

únic. 

1.4.6.- 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 

que resulti 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 pròxims a la zona de projecte i tenir facultats per 

a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra. 

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. 
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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. 

1.4.7.- 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.  

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. 

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. 

L’empresa consultora 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. 

1.4.8.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres i senyalització d’aquestes 

- La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre 

Circular 301/89 T “Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al 

respecte que existeixen o poguessin  entrar en vigor abans de la finalització de les obres, 

així com amb els continguts de les següents publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres sobre cartell d’obra. 
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- Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, (Sèrie Monogràfica). 

Adequació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 

(Sèrie Monogràfica). com aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de trànsit de 

l’Ajuntament de Cervera. 

El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el 

moment de la construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista l’establiment, 

vigilància i conservació de les senyals que siguin necessàries. 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les 

persones alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància 

necessària, especialment de nit, per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de travessar 

la zona de les obres. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment 

durant l’execució de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número de carrils 

especificats en el present Projecte. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de 

senyalització d’obres e instal·lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments  

provisionals del trànsit durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements 

que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i que són per tant propietat de 

l’Administració, seran posats a disposició del Director de  l’Obra. 

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà estat  

aprovat abans del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en aquest projecte. El 

Contractista, en qualsevol cas, serà l’encarregat de sol·licitar els permisos i autoritzacions 

necessàries per a la instal·lació dels desviaments davant els organismes afectats, no haurà de ser 
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causa o motiu de demora sobre el pla d’obra proposat. Així mateix seran per compte del 

Contractista les despeses que suposi la seva tramitació. 

Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser notificades 

al Director d’obra per al seu coneixement i conformitat per escrit.                                                                                    

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris 

destinats a mantenir el trànsit dels veïns per la zona durant l’execució de les obres. Una vegada 

finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i 

que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del Director de  l’Obra.  

1.4.9.- Seguretat i higiene al treball 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà 

d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 

salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut serà 

aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la documentació contractual 

d’aquest contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres: 

1) Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a 

vianants o vehicles. 

2) Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous 

d’enclavament de tubs, etc., estaran completament tancades. 

3) Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es 

proveeixi passos de vianants paral·lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, quan es 

prevegi pas de vehicles. 

4) L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es 

disposaran a una distància no menor de 1,50 m del cantell. 
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5) En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris treballant a 

l’interior, se’n mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6) Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran provistes d’escales que ultrapassin 1 

metre, la part superior del tall. 

1.4.10.- Període de manteniment de l’arbrat i enjardinament 

En el cas de partides d’obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el primer 

any després de la recepció definitiva de les obres és inclòs als preus, no essent d’abonament 

independent. 

En partides d’arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les mateixes, 

en el termini fixat d’un any des de la recepció provisional de les obres. 

L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació de 

l’arbrat previst al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides d’obra. 

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figurin 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. S’abonaran completament finalitzades, als preus 

fixats en el Quadre núm. 1 que compren totes les despeses necessàries per a la seva execució, 

entenent que s’inclouen materials, medis auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei 

i tots els elements u operacions siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió. 

1.4.12.- Conservació de les obres executades 

El Contractista resta compromès  a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les 

obres que integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les 

obres en el termini de garantia de dos anys, des de la data de recepció. 
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1.5.-  AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1.- Amidament de les obres 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 

dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 

Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat  a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular.  

1.5.2.- Abonament de les obres 

1.5.2.1.- Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a 

l’execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, 

materials, maquinària, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que expressament no es 

digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars i figurin al Quadre de preus 

núm. 1 el dels elements considerats com unitat independent. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que 

s’indica als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, no és 

exhaustiva si no enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que estan compresos en 
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la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials distints o no relacionats, però 

imprescindibles per a executar la unitat, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la unitat 

d’obra, encara que no figurin als Documents contractuals, si es consideren convenients a judici 

de la Direcció d’Obra, s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprès materials de més 

acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de 

fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions a qualsevol 

part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense demanar-se’l, qualsevol altre 

modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat això, 

més que a l’abonament del que pugués correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra amb 

estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1 núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el Contractista reclamar 

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

errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 1 núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se com a base 

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

informatiu.  
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1.5.2.2.- Altres despeses per compte del Contractista 

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

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

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 

parcials. 

- 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 mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 

conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa 

de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 

freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a 

no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada de senyals de tràfic, 

tanques, elements de senyalització, il·luminació 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, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de 

l’Ordre Ministerial  de 31 d’agost de 1987, referent a la senyalització, abalisament, 

defenses, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions. 
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums. 

- 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, inclòs la contractació de 

les assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el 

Pla de Treballs o per actuacions especials. 

- Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra per al 

desviament de la circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des 

dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que 

s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 

prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

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

a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la 

funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir 

en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els 

definitius. 
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- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del 

Contractista les despeses originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans 

auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 

derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la 

Direcció d’Obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 

per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de 

Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona 

i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i 

posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els 

esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

1.5.2.3.- Obres defectuoses 

Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i 

reconstruïda en termini, d’acord amb les prescripcions del projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, malgrat tot, 

admissible a judici del Director de les Obres, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament 

en el seu cas, restant l’adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la 

rebaixa estimada pel Director de les Obres. 

1.5.3.- Preus contradictoris 

Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista en 

els Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord amb les 

condicions generals i tenint en compte els preus del materials, preus auxiliars, Quadres de Preus 

del present Projecte i el Banc de Preus de GISA. 
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El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per 

l’Administració, davant de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del 

Contractista. Si aquest no acceptés el preu fixat, s’aplicarà el dispost en l’article 146 del Text 

Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

1.5.4. Pròrroga en el termini d’execució 

Si l’Admisnistració acorda prorrogar el termini d’execució de les obres, o aquestes no es 

poguèssin rebre al finalitzar el termini de garantia per defecte, el Contratista no tindrà dret a 

cap reclamació econòmica amb el pretext d’un augment de despeses en la conservació i la 

vigilancia de les obres. 

1.5.5. Certificacions mensuals 

Les treballs u obres executades seran abonades al Contratista per Certificacions mensuals, 

aplicant les unitats realitzades a condició dels preus corresponents, i deduint la baixa de la 

subasta, encara que l’abonament de les diverses unitats d’obra certificades no suposarà la 

recepció d’aquestes unitats en concepte de materials que no tindrà lloc fins a la recepció 

definitiva de les obres. 

1.5.6. Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de 

les obres 

El Contractista ha d’adoptar en cada moment totes les mesures que s’estimin necessàries per 

la seguretat necessària a les obres. 

Quan per motiu de l’execució dels treballs o durant el termini de garantia s’origini algun 

desperfecte a pesar de les precaucions adoptades en la construcción a algun edifici de la 

zona, el contractista abonarà l’import de reparació de la mateixa. 

1.5.7. Abonament a canvi de materials apilats, equips e instal·lacions 

Per l’abonamen a canvi de materials apilats, equips e instal·lacions serà d’aplicació el 

disposat en la legislació pertinent i dins la disponibilitat dels crèdits anuals. L’aplicació serà 

a criteri exclusiu del Director d’Obra, sense que el Contractista pugui fer qualsevol tipus de 

reclamació. 
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1.5.8. Medis auxiliars 

Els preus, encara que no figurin d’una manera explicita, comprenen la totalitat de les 

mesures auxiliar que empri ,o hagin d’emprar, el Contractista per a la correcta execució dels 

treballs, inclòs els cosnums d’energia elèctrica, aigua, etc. i en conseqüència no s’abonarà 

cap quantitat addicional per aquest concepte. 

1.5.9. Tipus d’abonament de les partides alçades i factures abonades pel contractista 

De les partides que figuren amb quantitat alçada en el pressupost, el Contractista només 

percebrà la part proporcional a la unitat d’obra executada, valorada segons els preus del 

Quadre de preus núm. 1 i segons les condicions d’aquest plec. 

Les factures abonades pel contractista relatives a obres executades fora de pressupost seran 

anticipades per part del Contractista i es liquidaran de la mateixa forma que la quantitat total 

líquida, la factura incrementada en el 15% de despeses generals, taxes i benefici industrial. 

1.5.10. Forma d’abonament de les obres executades 

Les obres executades subjectes a les condicions del contracte s’abonaran en relació als preus 

indicats en el pressupost. 

Quan per conseqüència de rescissió o altres causes sigui necessari valorar obres 

incomplertes, s’aplicaran els preus del Quadre de preus núm. 1 número dos (2), no s’accepta 

cap valoració de les unitats d’obra fraccionada de tal manera que no correspongui amb el 

Quadre de preus núm. 1 esmentat.  

Els abonaments a compte de materials apilats i els abonaments a compte de les instal·lacions 

i equips es realitzaran d’acord amb les clàusules 54 a 56 del “Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado”, i dins la disponibilitat de 

les anualitats de crèdit concebudes. L’aplicació d’aquestes anualitats serà a criteri exclusiu 

del Director de l’Obra, sense que el Contractista pugui realitzar cap tipus de reclamació per 

aquest concepte. 

El Contractista no té dret a reclamació de la insuficiència dels preus dels quadres, o en 

omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els preus referents.   
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1.5.11. Reposició de serveis i altres obres necessàries 

El Contractista estarà obligat a executar la reposició de tots els serveis i altres obres 

necessàries, sent-li abonat únicament els preus del Quadre del pressupost d’obres que, a 

criteri del Director d’Obra, sigui conseqüència obligada de l’execució del projecte contractat. 

Totes les reparacions de ruptures o averies en els diferents serveis públics o particulars les 

asumirà el Contractista exclusivament, sense dret a rebre cap abonament.   

 

1.5.12.- Oficina  

Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu 

l’obligació per part del Contractista de posar a disposició de l’Enginyer Director de l’Obra 

les dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les instal·lacions que puguin 

necessitar per al control i vigilància de les obres. 
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2. MATERIALS BÀSICS 

2.1.- ASPECTES GENERALS 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 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 exis-

teix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. Les 

normatives i plecs a que es fa referència es presenten a continuació en una taula. 

EHE-98 Instrucció de formigó estructural. 

RC-03 Instrucció per a la recepció de ciment. 

PG-3 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 

N.E.L.F. Normes d’assaig del Laboratori de Transport i Mecànica de Sòls del Centre 

d’estudis i Experimentació d’Obres Públiques.  

M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos de materials. 

U.N.E. Normes U.N.E. 

N.T.E. Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

R.P.H. Recomanacions Pràctiques per a la bona protecció del formigó I.E.T. 

U.I.C. Normes de la Unió Internacional de Ferrocarrils. 

F.T.P. “Normes de pintures ” de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

 

2.2.- MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS 

LOCALITZATS  

 Consideracions generals 

Els materials a utilitzar en terraplens seran terres o materials locals obtinguts de les 

excavacions realitzades en l’obra o dels prèstams que s’autoritzin per l’Enginyer Director. 
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La seva composició granulomètrica, capacitat portant, plasticitat, densitat i altres condicions 

qualitatives, hauran d’acomplir les prescripcions especificades per aquests materials en els 

capítols de terraplens, pedraplens i reblerts del P.G.-3 (Art. 330  a 332). 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que autoritzats per la Direcció de 

l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del 

tipus seleccionat, segons l'esmentat article. 

 

2.3.- MATERIALS PER A FERMS 

Serà de compliment obligatori el PG 3 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carreteres i Ponts”. Amb les esmenes aprovades per les Ordres 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). 

2.3.1. Tot-ú artificial  

Es defineix com la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb granulometria 

contínua, procedents de pedra o de pedrera granulats naturals. 

La fracció retinguda al tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 50 % d’elements 

matxucats que tinguin dues o més cares de  fractura al estimar un trànsit T2 en projecte. 

La Direcció Facultativa haurà de determinar la corba granulomètrica del granulat a utilitzar, que 

ha d’estar continguda a dins del fusos següents: 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     35 

Tamís UNE Tamissatge ponderal acumulat (%)

 ZA (40) ZA (25) 

40 100 -- 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

400 micres 6-20 8-22 

80 micres 0-10 0-10 

Índex de llenques (NLT-354/74)       ≤ 35 

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

 - Trànsit T2        < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113/72):      > 30 

 - Trànsit T2        > 30 

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

2.3.2. Mescles bituminoses en calent  

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 

299/89T amb les següents consideracions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. 

En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 

fabricació de mescles bituminoses. 
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2.3.2.1. Lligant hidrocarbonat 

Es defineixen unes característiques generals pels betums asfàltics: 

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

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

temperatures. 

- Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

El lligant a emprar en el present projecte serà: 

- Per a capa de trànsit, base i intermèdia: 

 BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 Característiques del betum original: 

  - Penetració a 25º (NLT-124/84).................................  6-7 mm 

  - Índex de penetració (NLT-181/84)............................. -0.7 a +1 

  - Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)...........… 48ºC a 57ºC 

  - Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)......................... <=-8ºC 

  - Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).................................. >=90 cm 

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

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

  - Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)........................ >=235ºC 

  - Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84).......................… >=1,00 

  - Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)............................ >=15% 

  - Contingut de parafines (NFT 66-015)............................ <4,5% 
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 Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)................................... <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)...................………. >=50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).................................... >=50 cm 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de 

Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

2.3.2.2. Granulat gruixut 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 

de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la 

NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

En les capes de trànsit, la naturalesa serà silícica. 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior 

a vint-i-cinc (25). 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit serà com a mínim 

de cinquanta centèsimes (0.50). Aquest coeficient es determina d'acord amb les Normes NLT-

174/72 i NLT-175/73. 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30). 

2.3.2.3. Granulat fi 

El granulat a emprar en mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 

una mescla d’ambdós materials, sense presència de pols, brutícia, argila i altres matèries 

estranyes. 
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Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i la seva proporció en 

la mescla no pot superar un 10%. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.2.4. Filler 

El filler serà en un cent per cent (100%) d’aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 

cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE     % Passa 

   0.63 mm        100 

   0.32 mm      95-100 

   0.16 mm      90-100 

   0.080 mm     70-100 

2.3.2.5. Tipus i composició de la mescla 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

següents condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86). 

CONCEPTE   CAPA DE  RODADURA         CAPA  INTERM.       CAPA 

BASE 

Tipus de mescla  taula 542.6                         D-12                        S-20            

G-20  

Relació ponderal entre filler i betum               1.3                           1.2

             1.0 
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núm. de cops per cara  75                     75                                75 

Estabilitat en Kgf mínims 1000                   1000                  1000 

Deformació en mm 2 a 3,5                                     2 a 3,5                  

2 a 3,5 

% de solcs en mescla    4 a 6                    4 a 8                   4 a 9 

% de solcs a granulats                     ≥15                           ≥14  ≥13 

% Pèrdues al Càntabre (25°C)                -----                     -----   ----- 

% Pèrdues al Càntabre en humit (25°C)                         -----                            -----   -----

  

 

EL FUS GRANULOMÈTRIC DELS GRANULATS SERÀ EL SEGÜENT: 

ZERNIT ACUMULAT (% en massa) SEDASSOS I TAMISOS UNE           FUS 

GRANULOMÈTRIC 

 40  25   20  12.5   10    5  2.5 
630µ

m 
320µm 

160

µm 
80µm 

DENS D8 

D12 

D20  100 

 100 

80-95 

80-95 

65-80 

80-95 

65-80 

  100 

72-87 

60-75 

45-70 

35-50 

35-50 

18-34 

18-30 

18-30 

12-25 

13-23 

13-23 

8-17 

7-15 

7-15

5-10 

5-8 

5-8 

SEMIDENS S12 

S20 

S25 100 

  100 

80-95 

 100 

80-95 

75-88 

80-95 

65-80 

60-75 

71-86 

60-75 

55-70 

47-62 

43-58 

40-55 

30-45 

30-45 

30-45 

15-25 

15-25 

15-25 

10-18 

10-18 

10-18 

6-13 

6-13 

6-13

4-8 

4-8 

4-8 
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GRUIXUT G20 

G25 100 

  100 

75-95 

75-95 

65-85 

55-75 

47-67 

47-67 

40-60 

28-46 

26-44 

20-35 

20-35 

8-20 

8-20 

5-14 

5-14 

3-9 

3-9 

2-6 

2-6 

OBERT A12 

A20  100 

100 

65-90 

65-90 

45-70 

50-75 

35-60 

20-40 

15-35 

5-20 

5-20    

2-4 

2-4 

DRENANT 

O PORÓS 

P12 

PA12   

100 

100 

75-100

70-100

60-90 

50-80 

32-50 

15-30 

10-18 

10-22 

6-12 

6-12   

3-6 

3-6 

2.3.3. Regs d'adherència  

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular núm. 294/87 T , amb les següents 

prescripcions particulars. 

2.3.3.1. Lligant 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3, una emulsió catiònica ECR-1, amb un 

contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi 

un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. 

2.3.3.2. Dotació de lligant 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (0,6 kg/m2). No 

obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.3.4. Granulats per a regs d’emprimació 

El granulat pels regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, sense presència de brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 

del PG-3. 
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2.3.5. Emulsions bituminoses 

Les emulsions bituminoses compliran les prescripcions establertes en l'Article 213 del PG-3. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 

 

2.4.- BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons 

Com a norma general, podran ser utilitzades, tant per l’amassat com per al curat del formigó, 

totes les aigües que s’hagin emprat en altres ocasions i no hagin produït pertorbacions en el 

procés de fabricació del formigó. 

Quan no es tingui constància d’antecedents en la seva utilització, o en cas de dubte, s’hauran 

d’analitzar les aigües i es refusaran totes les que tinguin un pH inferior a 5, les que 

posseeixin substàncies solubles en proporció superior als 15 grams per litre (15.000 p.p.m.), 

aquelles que el seu contingut en sulfats, expressat en SO4 sobrepassi un gram per litre (1.000 

p.p.m.), les que continguin l’ió clor en proporció superior a 0.5 grams per litre (500 p.p.m.), 

les aigües en les que s’apreciï la presència d’hidrats de carboni i, finalment, les que 

continguin substàncies orgàniques solubles en èter, en quantitat igual i superior a 15 grams 

per litre (15.000 p.p.m.). 

Si el formigonat s’executa en un ambient fred, amb risc de gelades, podrà utilitzar-se per 

l’amassat, sense necessitat d’adoptar precaucions especials, aigua calenta fins a una 

temperatura de 40ºC. Quan excepcionalment s’utilitzi aigua calenta a temperatura superior a 

la indicada, es cuidarà que el ciment no entri en contacte amb ella durant el procés de pastat. 
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Altres característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s’ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EHE. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord 

amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 

7235 i UNE 7236. 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 

les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat en la EHE. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 

justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que 

li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al 

seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE, aprovada 

pel Reial Decret 1039/1991 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

2.4.3. Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb les definicions del vigent Plec de Condicions 

per a la Recepció de Ciments (RC-03). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE i les de 

la Norma UNE-80.301.85. 
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El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 

del tipus CEM-I 32,5 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE. 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 

formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

2.4.5 Formigons 

Per a la seva utilització a l’estructura que resol el pas inferior a la via i també com a capa base 

en voreres i d'acord amb la seva resistència característiques en cada cas, determinada segons les 

normes UNE 7240 i UNE 7242, es defineix dos classes de formigons: 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als quintze MPa (15 MPa). El ciment a emprar en la 

seva fabricació serà el CEM-II/B-P 32,5 UNE 80301:96. 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc MPa (25 MPa). El ciment 

a emprar serà el CEM-II/B-P 32,5 UNE 80301:96. 

A més a més de l'EHE i RC-03 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-

3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 

obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 

proposats pel Contractista s’executi un formigó compacte i homogeni. 
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Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin 

hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s’excedís la tolerància a l’assentament del 

cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 

mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A i B     Nivell normal. 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

 Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 

mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 

producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre 

i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment 

en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

 Procedència i assaigs d'identificació. 
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- Identificació del ciment: 

 Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les 

superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 

3 dies pel de 7 dies. 

2.5.- ACERS 

2.5.1. Armadures passives 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, de límit elàstic igual o superior a 500 

N/mm2 i mòdul d’elasticitat serà superior a 1,9 x 105 N/mm2. Aquestes compliran les condicions 

establertes en la EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que 

indiquen els plànols.  

Els fabricants o subministradors dels acers hauran d’entregar els certificats demostratius que les 

partides corresponents compleixen les característiques fixades anteriorment, procedint a efectuar 

els assajos oportuns en un laboratori oficial o acceptat pel Director en el cas que faltés algun 

certificat o els seus resultats no fossin completament satisfactoris.  
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2.6.- MATERIALS PER DRENATGE 

2.6.1. Tubs i canonades de PVC 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 

de suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 

normes DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 

seran atacables per rosegadors. 

 

2.7.- MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

2.7.1. Marques vials 

Les marques vials hauran de complir amb les prescripcions establertes a la Norma 8.2.- I.C. 

"Marques Vials" i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 

Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 78.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. 

També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació 

nul·la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la 

pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles 

per lux i metre quadrat. 
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 d) E grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 

 superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de 

la calçada. 

 e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 

292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 

Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas 

de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de 

tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 

utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions 

vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual 

s'haurà de fer amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la 

seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microes-

feres de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, de cada 

material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 

mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 

100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anterior-

ment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. 

Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de 

vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 

Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible (tèlex, 
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telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una 

nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

 Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especifi-

cacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a 

prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. 

per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a 

que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per 

assaigs de contrast. 

 Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre 

el paviment, mitjançant la col.locació d'unes xapes metàl.liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 

2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en 

sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop 

dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les 

amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials 

per a comprovar els rendiments aplicats. 

 El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 

30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i car-

retera a què corresponen. 

 A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les especi-

ficacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada mostra 

de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el Coeficient de 

Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs d'i-

dentificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 

l'execució de la marca vial. 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     49 

 El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 

mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró 

fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

 La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca vial, i 

als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

2.7.2. Senyalització vertical 

Els elements que composen la senyalització vertical hauran d’acomplir les allò especificat a 

l'Article 701 del P.P.T.G., les més rellevants són les següents: 

- L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus HM-15.  

- Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 

suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

2.8.- MATERIALS DIVERSOS 

2.8.1. Fustes per a encofrats 

Les fustes per a encofrats acompliran les prescripcions de la Norma EME-NTE. La fusta estarà 

ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

2.9.- MATERIALS PER A URBANITZACIÓ 

2.9.1. Vorades i rigoles 

Seran peces prefabricades de formigó que compliran les següents prescripcions: 

Control dimensional i d’aspecte 

La Norma UNE 127.025 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces i els seus 

defectes d’aspecte. La Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig per a la 

comprovació dimensional. 
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Determinació de l’absorció d’aigua 

La Norma UNE 127.025 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. La Norma 

UNE 127.027 defineix el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció d’aigua. 

Resistència mecànica a la flexió 

La Norma UNE 127.025 determina els valors mínim de resistència a la flexió depenent del 

tipus i classe de peça. La Norma UNE 127.028 defineix el mètode d’assaig per determinar la 

resistència a flexió de les vorades rectes i rigoles rectes. 

Resistència mecànica a la compressió 

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació de provetes 

obtingudes de peces de formigó endurit. També estableix les relacions entre longitud i 

diàmetre de les provetes. La Norma UNE 83.303 estableix els procediments de refrentat de 

les provetes destinades a l’assaig de trencament per compressió. La Norma UNE 83.304 

indica els mitjans i procediments que s’han d’emprar per al trencament per compressió de 

provetes cilíndriques de formigó. 

 

2.10.- MATERIAL PER A PLANTACIONS 

2.10.1. Plantes 

 -Definició. 

      S'entén per planta en una plantació, totes aquelles espècies vegetals que havent nascut i 

criat en un altre lloc són arrencades d'aquest i plantades en el lloc de plantació.   

 - Condicions generals. 

      a) Procedència i selecció.- Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions, 

hauran de procedir de vivers acreditats i ubicats en zones en les quals els factor ecològics 

siguin semblants als que s'executaran les plantacions. 
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b) Condicions fitosanitàries.- Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin 

símptomes d'haver patit quelcom malaltia criptogàmica o atac d'insectes. Així com les que 

presentin ferides i desperfectes en la seva part aèria o en el seu sistema radicular, com a 

conseqüència de la falta de cura en la preparació en el viver i el transport. 

En aquest cas el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per altres, en 

perfectes condicions fitosanitàries, estant al seu càrrec totes les despeses que tals reposicions 

causen. 

c) Preparació i transport.- Al preparar les plantes en el viver per a ser transportades al lloc de la 

plantació, és fonamental no malmetre les arrels en general, ja que el trencament dels extrems 

d’aquestes suposen la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això passés, es 

produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema radicular que serà precís restablir 

mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija, o si es tracta d'arbres grans, una poda 

de les branques inferiors. 

2.10.2. Aigua a emprar en els regs 

 - Condicions generals. 

Quan el terreny sobre el que es rega no ofereixi especials dificultats, l'aigua utilitzada en els 

regs de plantació o sembra, així com en els necessaris regs de conservació, ha de complir amb 

les especificacions següents: 

      - El pH haurà d’estar comprés entre 6 i 8. 

 - La conductivitat elèctrica a 25 ºC ha de ser menys de 2,25 mmhos/cm. 

 - L’oxigen dissolt haurà de ser superior a 3 mg/l. 

 - El contingut en sals solubles ha de ser inferior a 2 g/l. 

 - El contingut en sulfats (SO4) ha de ser menor de 0,9 g/l, el de clorurs (Cl) estar per 

sota de 0,29 g/l i el de bor no sobrepassar de 2 mg/l. 
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 - No ha de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni 

 cianurs. 

 - El límit del Scherichia coli (per a organismes patògens) en 1 cm3, ha d'ésser 10. 

 - L'activitat relativa del Na, en les reaccions de canvi del sòl, definit per: 

          

2
MgCa

NaSAR
+

=   

   no ha de superar a 26.    

 

 - El valor de K, expressant els continguts dels ions en g/l, ha de ser superior a 1,2. 

 - El valor del carbonat sòdic residual (CSR), definit per CSR = (CO3 + CO3 H) - (Ca + 

Mg), expressant-se els ions en miliequivalents cada litre, ha de ser menor de 2,5 meq/l. 

De totes aquestes especificacions anteriors l'Enginyer Director facultatiu podrà obligar a 

efectuar l'assaig de les que jutgi oportunes. 

2.10.3. Adobs i esmenes 

 - Definició. 

S'entén per adob aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa que s'aporten 

al sòl per a proporcionar-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

Es distingeix les tres classes d'adobs següents: 

       - Adobs orgànics. 

       - Adobs minerals. 

       - Adobs complexes. 

  - Condicions generals. 
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 a) Adob orgànic.- L'adob orgànic a emprar serà el fem, el qual procedirà de les 

dejeccions sòlides o líquides de ramats, en barreja irregular amb els llits d'aquest. La seva 

densitat serà de vuit cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

      b) Adob mineral.- Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els de subministren 

microelements. Els principals seran: 

• Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, 

cianamides, amoníac i urea, i  nitrosulfat amònic. 

• Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i  apatita) i Escòries 

Thomas. 

• Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (barreja de carmalita, kainita i silvinita) i 

cendres vegetals. 

• Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i espuma de sucrera. 

      c) Adob complex.- Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció 

química a partir de matèries primeres, com ara són, els fosfats naturals, l'amoníac, l'àcid nítric 

i, eventualment, l'àcid sulfúric o carbònic i les sals de potassa. 

L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 u.) fertilitzants. 

2.10.4. Llavors 

- Definició. 

Es defineix com llavor l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie 

vegetal d'iguals caràcters que els del vegetal de qui procedeix. 

- Condicions generals. 

Per a assegurar-se que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a la seva 

germinació, s'hauran de fer anàlisis previs, segons el "Reglamento de la Asociación 

Internacional de Ensayo de Semillas". 

El grau de puresa admès serà, al menys, del noranta per cent (90%). 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     54 

 La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). 

No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques, ni presentar atac de 

fongs, bacteris, insectes o altres agents, en el moment de la sembra. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

3.1.- TREBALLS GENERALS 

3.1.1. Replanteig 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. El 

director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 

la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 

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

indiqui el Director. 

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

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

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

les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 

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

El contractista executarà al seu càrrec els accessos necessaris per a la realització de tots els 

replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 

replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
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El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2. Accés a 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 competència del contractista en tots 

els seus aspectes. Aquest resta obligat a gestionar-les, projectar-les, construir-les, conservar-les, 

mantenir-les i, una vegada finalitzada l’obra, demolir-les, desmuntar-les i retirar-les. 

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. 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
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d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a. Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b. Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c. Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d. Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e. Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f. Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 

de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 

adequada i correctament. 
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 

de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 

en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemterminiats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 

que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 

o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 

del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 

siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

1.6.- MOVIMENT DE TERRES 

3.2.1. Aclariment i estesa del terreny 

a) Definició. 

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

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

b) Execució de les obres. 
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Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.1. Escarificació i compactació 

- Definició 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 

compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 

l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

- Execució de les obres 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.2. Excavacions 

3.2.2.1. Consideració general 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

3.2.2.2. Excavació de terra vegetal 

- Definició 

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

per les obres. La seva execució inclou, de forma general,  les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

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

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

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  
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Execució de les obres 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 

un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i la ubicació 

determinada per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

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

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 

seva remoció. 

La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva posterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 

cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 

seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 

l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 

aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 

remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3. Excavació en desmunt 

- Definició 

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

o paquet de ferm. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 - L'excavació dels materials de desmunt, sigui quina sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emterminiament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 

banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 

localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

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

amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 
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 - Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatze-

matge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a 

l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò 

indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 - La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 - L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 - Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

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

 - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt d’aquest projecte es classifiquen 

com: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics, potents, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 

o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

-  Execució de les obres 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària, s'iniciaran les obres d'excavació, 

previ acompliment dels següents requisits: 

 - S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa 

de desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball 
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de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos 

talls de replè. 

- S’ha d’haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 

criteri de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 

autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

La Direcció Facultativa, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 

per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractis-

ta, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu 

d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 

posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 

posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixam-

plar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es trenqui o desprengui la roca excavada. 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les 

mesures de correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d’explosius, el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs.  

En el programa s’haurà d’especificar com a mínim els següents aspectes: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i accelera-

cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest 

si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran les rases i 

lleres provisionals que siguin precisades per l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 

produeixin erosions a les excavacions. 
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 

provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

- Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

   - En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 

(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 

d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 

terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  

resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 

d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació cor-

responent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 

Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 

en més o menys. 

 En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 

cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 

realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en 

terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 

d'abonament. 
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3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments 

- Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

 -  L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

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

amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

  -  Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzemat-

ge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

  -  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

  -  Els drenatges que siguin necessaris. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

- Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en excavació en terreny 

sense classificar, incloent-hi roca. S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la 

seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o 

martell picador. 
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- Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de l’excavació a realitzar són les indicades als plànols, excepte si 

l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'ex-

cavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 

amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 

(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 

dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que 

existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 

tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissa-

des, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
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Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 

unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el 

cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de 

roca. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 

imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 

mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 

les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 

o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
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- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega    dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs al de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 

càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions 

que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contrac-

tista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense 

que aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran 

de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims.  
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3.2.3. Terraplenats i rebliments 

3.2.3.1. Terraplens o pedraplens 

- Definició 

Per al terraplenat amb sòl provinent d’excavció de la pròpia obra es comprenen les unitats 

corresponents a l’escarificat, compactació del terreny natural, extensió, rec, compactació, 

allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions 

- Execució de les obres 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 

cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys 

permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 

tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm 

per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'ob-

tinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 

segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 

l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 

95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
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- Compactació 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

  -  El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

  -  El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

  -  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 

Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les següents 

condicions: 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 

• L’índex de plasticitat serà zero. 

• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

• La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 

UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.3.2. Rebliments localitzats 

- Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

  -  Els materials necessaris, provinents de l'excavació de la pròpia obra en projecte en 

qüestió. 

  -  L'extensió d'una tongada. 

  -  La humificació o dessecació d'una tongada. 

  -  La compactació d'una tongada. 
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  -  La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat 

del rebliment. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una 

tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 

l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

3.3.- DRENATGE 

3.3.1. Cunetes i baixants 

3.3.1.1. Cunetes de formigó executades a l’obra 

- Definició 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions 

assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 

Per a les cunetes revestides s’emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 

- Execució de les obres 

En les cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 

inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 

deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
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3.3.1.2. Baixants prefabricades 

- Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

  -  El subministrament de les peces prefabricades. 

  -  La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

  -  La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

  -  La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

3.3.2.Tubs, pericons i buneres 

3.3.2.1. Pericons i pous 

- Definició 

Aquesta unitat es refereix a l'execució dels pericons i pous de formigó definits en el projecte o 

autoritzats pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

  -  El subministrament i col·locació dels materials. 

  -  La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 

de l'obra. 
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  -  Les tapes. 

  -  La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

  -  Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 

emterminiament i cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

1.7.- AFERMATS 

3.4.1. Tot-ú artificial 

-Definició 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

-  L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada 

La capa de tot-ú artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

- Densitat 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) de la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
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- Carrega amb placa 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a cent Mega 

Pascals (100 Mpa). 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

- Control de qualitat 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

  - 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

  - 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
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  - 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

  - 1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

   -6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

   -6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

   -1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 

s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

Proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 MPA. 

3.4.3. Mescles bituminoses 

3.4.3.1. Mescles bituminoses en calent 

- Definició 
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Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 

de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 

serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

  -  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

  -  Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

  -  Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

  -  Transport de la mescla. 

  -  Estesa i compactació de la mescla. 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 

(120 T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

 Com a mínim estarà composta per: 

  -  Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
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  -  Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

  -  Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

- Execució de les obres 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a 

que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

  -  Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 

lligant. 

  -  Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

  -  Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

  -  La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

  -  La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de la Direcció Facultativa, amb quatre dies de 

termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 
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Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 

àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant 

a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. A criteri de la Direcció 

d'Obra, es podrà limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació 

existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 

ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 

material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 

tràfic. 

- Trams de prova 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud 

de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
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Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 

de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar la fórmula de treball o bé l'equip de maquinària; en aquest cas, el Contractista haurà 

d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla 

d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 

dels àrids) les següents: 

  -  Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

  -  Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

  -  Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86. 

- Control de qualitat 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 
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De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 - 1 penetració, segons NLT-124/84. 

 - 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

 - 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

 - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

 - 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 - Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

  - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

  - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

  - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 - Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

  - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

  - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 

segons NLT-358/74. 

  - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

  - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 - Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-

174/72. 
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a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una d'elles: 

  - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

  - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

  - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 

una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
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 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 

segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i 

gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-

352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 - 8 determinacions de gruixos. 
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c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 

542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 

mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 

542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) 

mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 

- Toleràncies geomètriques 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 

hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 

mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 

ser inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 

cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-

334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

3.4.4. Regs i tractaments superficials 

3.4.4.1. Regs d'emprimació 

- Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

  -  Preparació de la superfície existent. 

  -  Aplicació del lligant bituminós. 

  -  Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur 

a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

  -  Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus 

ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l'execució 
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Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

.- Regs d'adherència 

- Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

  -  Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

  -  Aplicació del lligant bituminós. 

  -  Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

  -  Sis-cents grams per metre quadrat (0,6 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECR-1 com a 

reg d’adherència, a calçades i vorals. 

 

- Execució de les obres 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 

d'Obra. 

Control de Qualitat 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 

que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada 

trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 

prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
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 - 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

 - 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

b)  CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl.liques o 

fulles de paper o un altre material similar, col.locades sobre la superfície durant l'estesa del 

lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de 

la dotació exigida. 

 

3.5.-  ARMAT 

3.5.1. Armadures passives en formigó armat  

3.5.1.1. Els especejaments 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 

amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, el nombre i la longitud 

d’aquests. 
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Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la 

fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.2. Els separadors 

Les armadures inferiors de la llosa i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors 

de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El 

seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 

kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament de la llosa es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desterminiar-se durant el formigonat. Les armadures dels estreps de l’estructura es rigiditzaran 

en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la 

geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col.locar els encofrats 

i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locaran abans que els encofrats. Abans de 

procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. 

En cas que ho estiguessin es realitzarà un respatllat previ de les barres. 

3.6.- FORMIGONAT 

3.6.1. Aspectes generals 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
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  -  L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

  -  La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

  -  L'execució i tractament dels junts. 

  -  La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

  -  L'acabat i la realització de la textura superficial. 

  -  L'encofrat i desencofrat. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà condició necessària l'aprovació per la direcció d'obra de la 

col.locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i 

costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a 

avisar amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades 

sense interrompre el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

3.7.- ELEMENTS AUXILIARS 

3.7.1. Encofrats i motlles 

- Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

  -  Els càlculs de projecte dels encofrats. 

  -  Els materials que constitueixen els encofrats. 
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  -  El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

  -  Els productes de desencofrat. 

  -  El desencofrat. 

  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Tipus d'encofrat 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

  -  Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats d’estreps. En aquests 

encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 

necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que 

no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

  -  Encofratge pla per a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules 

de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres 

(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle 

de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu 

mil·límetres (10 mm) a les piques. 

  -  Encofratge pla per a lloses formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos 

metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

- Execució 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     90 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 

el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.8.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

3.8.1. Marques vials 

- Definició 

L'abalisament horitzontal comprèn les marques vials sobre el paviment per a separació de vies 

de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura reflectant així com 

les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar s'indiquen al 

Document núm. 2: plànols. El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, 

indicant el Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 

d'avançar. 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 

emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de 

materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi 

haurà de ser abonat pel contractista. 

- Aplicació 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen la següent: 

- Pintat en faixa en faixa de 20 cm d’amplada sobre paviment amb pintura termoplàstica en 

calent, dosificació 0,29 kg de pintura bicomponent per metre lineal (ml) de banda. 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     91 

- Per a les marques en zebrats, fletxats, illetes, textos i símbols,- 3,00 kg de pintura bicomponent 

en fred de llarga durada amb microesferes de vidre per metre quadrat (m2) de superfície 

executada- 

3.8.2. Senyalització vertical 

- Definició 

La senyalització vertical es composa de cartells d’alumini extrusionat, estructures per a pòrtics i 

banderoles d’alumini, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els 

punts que s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 

Durant l'execució de les  obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells 

atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de 

mesurar. 

 

3.9.- URBANITZACIÓ 

3.9.1. Col·locació de vorades i rigoles  

Definició 

En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

- L’excavació, neteja i reparació de la superfície d’assentament  

- La base de formigó HM-15 

- El morter de ciment i la seva posada en obra. 

- Les peces prefabricades de formigó i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
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3.9.2. Col·locació de paviments de peces prefabricades (panot)  

Definició 

En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

- El refinat o la compactació del terreny. 

- La base de formigó HM-15. 

- El morter de ciment i la seva posada en obra. 

- Les peces prefabricades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

3.10.- PLANTACIONS 

3.10.1. Plantacions 

 - Definició. 

L'execució de les plantacions comprèn els materials, mà d'obra i equips necessaris; així com 

totes aquelles operacions necessàries per a una correcta posta en obra.  

 - Execució. 

 a) Excavació i farciment de sots i rases.- A l'obertura de sots i rases, el seu grossor hi 

serà d'acord amb el de les espècies que plantem i amb la natura del sòl. 

Quan el sòl no sigui el mes adient per mantenir la vegetació, es necessari un volum major de 

sot o rasa. 

El sot, normalment, haurà de tenir dimensions laterals semblants a les de les arrels. 

Quan el sòl on s'excava el sot és acceptable, la mateixa terra s'utilitzarà per la posterior 

farciment, amb els següents cuidats: 
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S'apilarà als bords laterals del sot, paral·lela a la línia de plantació, i col·locant en un bord 

l'extreta en els 30-40 primers centímetres, i a l'altre bord la restant de forma que al reomplir, 

torni a la posició primitiva. Si el terreny és pendent, s'evitarà dipositar la terra a la part 

superior, a fi de que possibles pluges no omplin el sot per arrossegament. 

L'obertura de sots s'efectuarà, amb antelació suficient a la plantació, com per que es produeixi 

una meteorització de la terra que s'ha extret. 

En el moment de la plantació es farà la presentació de la planta en el sot, perfectament vertical 

i alineades amb les altres. 

En quant l'orientació de les plantes es tindrà cura de les normes següents:  

∗ Els exemplars de gran grandària es situaran amb la mateixa orientació que tenien al viver. 

∗ En plantació aïllada, la part menys frondosa s'orientarà al sudoest per afavorir el creixement 

d'aquella al rebre la màxima lluminositat. 

∗ Les bardisses es faran de tal forma que la part mes transparent sigui la menys vista. 

El farcit del sot es realitzarà estrenyent la terra amb cura, per conquerir que la planta quedi 

firmament agafada al terra i les arrels no pateixin. El farcit s'acabarà formant un clot i regant 

abundantment. 

Quan siguin previstes gelades i, per protegir el sistema d'arrels, així com quan sigui precís 

contribuir a mantenir la verticalitat, cobrirem amb terra el peu de les plantes. 

 b) Recepció de les plantes.- Els llocs de procedència de les plantes seran semblants al 

de la plantació definitiva, pel que es refereix a clima i altitud sobre el nivell del mar. Les 

plantes vindran de vivers acreditats. 

Les plantes respondran morfològicament a les característiques de les espècies conreades i 

varietat botànica elegida. Tindran les dimensions i cicles vegetatius que s'hagin demanat. 

S'exigirà el certificat de garantia pel que es refereix a la seva procedència i identificació. 

 Les plantes es poden rebre dels vivers en les següents formes: 
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  - A arrel nua:  Arrels desprovistes, més o menys, de terra al seu voltant. Es 

poden utilitzar les plantes en aquesta forma quan siguin espècies resistents, es dir, que suportin 

be una dessecació parcial de les arrels sense gran detriment de la seva vitalitat. 

Gran part dels arbres de fulla caduca poden trasplantar-se així, sempre que la circumferència 

del tronc no excedeixi de 20 cm, mesurat a 1 metre del sòl. 

  - En pa de terra:  Les arrels van cobertes amb una capa de terra més o menys 

grossa. El pa de terra pot estar o no protegit per un embolcall. Si no ho està, convé, per que no 

es desfaci, cobrir-lo amb arpillera. Quan estigui protegit, la protecció proporciona immobilitat. 

La protecció acostuma a ésser de guix o escaiola i la planta haurà estat dins d'ella al menys un 

any. 

  - En contenidor:  La planta ha estat conreada en testos. 

Les espècies de fulla perenne precisen, per ésser trasplantades, anar en pa de terra o contenidor.   

3.10.2. Regs 

 - Definició. 

Consisteix en l'addició d'aigua a les sembres i plantacions existint dos procediments generals 

d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon es distingeixen dues modalitats; a manta o 

per immersió i per imbició. 

L'aigua complirà les condicions fixades en el corresponent punt d'aquest Plec. 

 - Execució dels regs. 

Amb la finalitat d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a primeres hores del matí i a 

última hora de la tarda, immediatament desprès de compactar el mantell. 

Es realitzaran de tal manera que no provoquin el descalç de les llavors ni doni lloc a erosions i 

rentats del sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
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Durant tot el temps que duri la germinació s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la 

humitat necessària, per a que el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per a evitar que 

sigui arrossegada molta llavor i faci perdre uniformitat a la gespa a l'acumular-se en 

determinats indrets, produint-se calbes en altres. 

3.10.3. Conservació de les sembres i plantacions 

 - Definició. 

 Es defineix la conservació de les sembres i plantacions com el conjunt de les tasques 

de manteniment que garanteixen un correcte desenvolupament de les espècies vegetals 

escollides.  

       - Execució de les obres. 

 Els bons resultats de tot projecte de revegetació exigeixen la realització d'un conjunt de 

tasques de manteniment que garanteixin el correcte desenvolupament vegetal. Les actuacions 

esmentades, que es realitzaran durant un període de dos anys, seran en el present projecte les 

següents: 

 - Regs en arbres i arbustos. 

 - Podes. 

 - Escardes. 

 - Manteniment d'escorcells. 

 - Instal·lació de tutors. 

 - Adobats. 

 - Tractaments fitosanitaris. 

 - Manteniment de les hidrosembres: segues i regs. 
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 Es considera que una vegada finalitzat aquest període de dos anys, tant la coberta 

vegetal implantada -hidrosembra- com les espècies escollides -arbres i arbustos-  hauran 

desenvolupat un bon sistema radicular que permetrà la seva evolució posterior sense necessitat 

de cures tant intensives. 

 a) Regs en arbres i arbustos.- Es necessari proporcionar aigua abundant a la planta tant 

en el moment de la seva plantació com durant les etapes posteriors per tal de garantir el seu 

arrelament i posterior desenvolupament.  Les necessitats d'aigua son molt diferents, segons les 

espècies i la grandària del material vegetal, el clima, el tipus de sòl, etc., per això aquesta 

operació es durà a terme segons el comportament d'aquestes variables.  

 A excepció d'aquelles zones provistes  de boques de reg que permetin la mecanització 

de l'aportació d'aigua, el sistema normalment utilitzat en obres de restauració de carreteres és el 

reg mitjançant cisterna, tenint en compte les següents precaucions: 

 - S'evitarà el descalç de les plantes. 

 - S'evitarà el rentat i les erosions del sòl. 

 - Es procurà mantenir el bon estat dels escorcells.. 

 L'aportació d'aigua dependrà de les condicions del sòl i el clima on es trobin. Com a 

norma general els regs s'iniciaran a partir de la data on sigui previsible un dèficit hídric en la 

zona de treball i es regarà com a mínim una vegada quan el període de sequera superi els 7 dies 

de durada. 

 Donada la climatologia de la zona d’estudi es preveu un període d’estrés hídric durant 

l’estiu. Caldrà per tant, intensificar el nombre de regs durant aquest període. 

 Resulta complicat determinar exactament el nombre de regs necessaris que s'hauran 

d'aportar als talussos i enllaços. Com a aproximació i partint de la base que les espècies 

vegetals escollides tenen pocs requeriments hídrics, s'aconsella, després del primer reg que 

acompanya a la plantació, un reg setmanal durant el primer mes i un reg al mes durant els 

mesos amb acusat dèficit hídric. En total el nombre de regs durant el primer any seria de l'ordre 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     97 

de 8 a 12 regs i de 6 a 8 regs el segon any. Tot i així, de vegades, segons la climatologia es 

poden produir precipitacions de tal manera que permetin cobrir les necessitats hídriques de les 

plantes i reduir, per tant, el nombre de regs. 

  b) Podes.- Per mantenir la salut i bon aspecte dels arbres i arbustos es realitzaran podes 

i retalls de les branques malaltes, mortes i mig trencades per a evitar l'infecció de la planta per 

fongs xilòfags que podrien entrar per aquesta via.  

 L'eliminació de branques vives en bon estat únicament es justifica quan es vol aclarir 

la copa per permetre que entri la llum i l'aire, per compensar la pèrdua d'arrels, per donar una 

bona forma a l'arbre i per a revitalitzar els arbres vells o poc  vigorosos. S'ha de tenir present 

que una reducció molt important de la superfície foliar pot debilitar l'arbre i fer-lo més 

susceptible a les infeccions i inclús pot originar cremades a l'escorça de les branques interiors. 

En tots els casos és fonamental efectuar correctament els talls i tractar adequadament les 

ferides resultants. 

 

En el cas de material vegetal jove i d'escasses dimensions, les podes es destinaran 

principalment a eliminar branques seques o malaltes, a donar  una bona formació de copa així 

com a reduir la capçada amb la finalitat de potenciar el desenvolupament de branques joves. La 

majoria de talls es produiran en branques de menys de cinc centímetres de diàmetre que no 

requereixen tractaments preventius i que cicatritzen amb més facilitat. 

En general, s'evitaran podar els arbres de fulla persistent (per exemple el pins), esporgant 

únicament les branques malaltes o seques, i aquelles que sigui necessari treure per motius de 

seguretat. 

Les tasques de poda es realitzaran durant la parada vegetativa i preferentment a finals de 

l'hivern abans de la pujada de la saba que afavorirà un ràpida cicatrització de les ferides. 

 c) Escardes.- Consisteix en l'eliminació de petites plantes que convé fer desaparèixer 

per tal d'evitar competències entre vegetals. Les llavors i rizomes d'herbàcies no desitjables 
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troben condicions òptimes per a desenvolupar-se en els clots de les plantes de petites 

dimensions -d'una o dues sabes-. Per tant, és necessari durant el primer i segon any eliminar-les 

facilitant així el desenvolupament de les plantes amb les que s'ha realitzat la repoblació.  

Aquesta operació s'haurà de realitzar amb molta cura per tal de no ferir les plantes que es volen 

conservar. L'actuació s'ha de dur a terme, com a molt tard, quan el matoll invasor tingui unes 

dimensions semblants a la de les plantes repoblades que volem conservar, per a evitar que 

siguin ofegades. 

Quan les condicions ambientals ho permetin es podrà utilitzar amb molta precaució l'escarda 

química mitjançant l'aplicació d'herbicides selectius de baixa durada. 

 d) Manteniment d'escossells.- Els escossells són les conques que es realitzen al voltant 

del forat de plantació per a que el vegetal pugui emmagatzemar l'aigua dels regs. És molt 

important que tots els arbres i arbustos disposin d'un escossell, dimensionat en funció de 

l'alçada i de les característiques morfològiques de la planta. L'escossell del material vegetal 

plantat en desmunts i terraplens facilitarà també la retenció de l'aigua d'escorrentia superficial.  

Per a que l'aigua de reg pugui ser aprofitada al màxim per la planta s'aconsella realitzar dos 

manteniments de l'escorcell a l'any, un a la primavera i l'altre a la tardor, a una profunditat entre 

5 i 15 cm, en funció del vegetal, i sense afectar al sistema radicular. 

 e) Manteniment de tutors.- Els tutors són materials que subjecten la planta i mantenen 

així la seva verticalitat i el seu equilibri.  

 

En el present projecte s'ha contemplat la incorporació de tutors en arbres que es poden tombar 

amb facilitat -poc pes i desenvolupament radicular proporcional a la mida de l'arbre-. El tutor 

escollit en projecte és un pal de fusta de castanyer que es clava verticalment en el terreny al 

costat de l'arbre, a l'alçada de les primeres branques. Com ja s'indica en el present Plec, la mida 

del tutor ha de ser proporcional al de la planta per tal de garantir la seva immobilitat i evitar 



PLEC DE CONDICIONS                                                                                                     99 

que pugui ser tombada o que perdi el contacte de les arrels amb el sòl, fet que ocasionaria la 

seva mort. 

El manteniment d'aquest material anirà destinat a controlar la verticalitat dels pals de fusta com 

també a substituir els tutors si el creixement de l'arbre provoca la pèrdua de proporció entre 

ambdós. 

El lligam de l'arbre al tutor s'ha de realitzar de tal manera que permeti un cert joc i sempre 

evitant que es produeixin ferides en l'escorça. Per tant, la conservació també anirà enfocada a 

controlar i evitar l'aparició de ferides en el tronc per motius d'una lligadura incorrecta. 

f) Adobats.- Les característiques física-químiques dels sòls sobre els que s'ha implantat la 

vegetació, generalment presenten un estat inadequat pel desenvolupament de les espècies 

escollides. Per tant, durant els dos primers anys posteriors a la plantació cal aportar adobs a les 

plantes per tal de facilitar el seu desenvolupament. 

Es contempla en el Projecte l'afegiment d'un adob inorgànic ben equilibrat en el clot de 

plantació que millori l'aportació de nutrients i afavoreixi el desenvolupament del vegetal. Es 

col·locaran directament al sot de cada planta i es barrejarà amb la terra, amb la precaució de no 

danyar les arrels. 

Tot i així es convenient repetir l'aplicació d'adobs, principalment a la tardor, per a potenciar la 

recuperació del vegetal després de l'estrès que ha sofert durant els mesos d'estiu. 

Les quantitats a utilitzar dependran del tipus de planta i de la seva disposició. 

g) Tractaments fitosanitaris.- Per combatre les malalties que puguin alterar el creixement de les 

plantacions, cal tenir un servei de vigilància que detecti l'aparició de qualsevol tipus de malaltia 

o atac d'insectes. 

Una vegada detectats els primers símptomes de la malaltia o plaga, es tractaran les plantes  

utilitzant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni  molestos per a les 

persones. 
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Donada la diversitat de les malalties i les plagues que es poden desenvolupar en les plantacions 

resulta molt difícil proporcionar unes normes d'actuació, sent necessari el coneixement tant de 

la malaltia com de la seva evolució i  tractament posterior per part de la persona responsable de 

dur a terme el manteniment. Tot i així, es tindrà en compte que la major part de plagues i 

malalties coincideixen a la primavera, encara que no es detectin fins l'estiu o la tardor. 

També caldrà realitzar els tractaments preventius necessaris per evitar la propagació de 

qualsevol malaltia o plaga que pugui aparèixer en conreus o plantacions del voltant de la 

carretera. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

4.1.- MOVIMENT DE TERRES 

4.1.1. Treballs preliminars 

4.1.1.1. Aclariment i esbrossada 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 

cas d'utilització d'abocador, 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 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus núm. 1. 

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum enderrocats i retirats del seu 

emterminiament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 

d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en 

el cas d'enderroc de massissos. 

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

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants ja que es consideren inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, 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 mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda. 

El Contractista té l’obligació de posar a disposició de l’Administració, i en el lloc que aquesta 

precisi, els materials procedents de les demolicions que es considerin de possible utilització. 
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L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de preus núm. 1. 

4.1.2. Excavacions 

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 

sobre perfils transversals executats en el terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització o 

aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització 

d'abocador, 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 mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

preus núm.1. 

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l’explanació 

L’excavació en desmunt es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els 

perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 

l'excavació i els perfils teòrics de l’esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els 

ordenats per l'Enginyer Director. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 

s’integrin en altres unitats d’obra. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d’assentament del ferm, l'excavació fins a les 

rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 

productes resultants a abocador i altres actuacions que es requereixin necessàries per una 

correcta execució de les obres. 
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En cas d'utilització d'abocador, 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 mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 

la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 

preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 

l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de preus 

núm. 1: 

-m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses 

parts 

proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a lloc d’ús, inclòs cànon 

d’abocament i manteniment de l’abocador. 

4.1.2.4.  Excavació de rases, pous i fonaments 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3). Al tractar-se de 

l’excavació d’una rasa contínua per a canalització, es mesurarà calculant el volum del prisma de 

cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 

Cal incloure en aquest amidament el volum excavat pels talussos i els sobreamples. 

En el cas d’obres ubicades sota un terraplè o en el seu interior, l’excavació no s’abonarà si el 

Contractista autoritza l’excavació quan el terraplè ja s’ha executat. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament, el transport de productes sobrants a l’abocador 

o lloc d’utilització en la pròpia obra i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, 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 mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.. 
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El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 

la voladuara. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat 

el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui 

a l’obra. 

L’exavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus núm. 1: 

-m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i transport a 

l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

4.1.3. Terraplens i rebliments 

4.1.3.1. Terraplens  

Els replens es mesuraran en unitats d volum (m3) després de compactar, obtinguts com a resultat 

de la diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric cor-

responent a l’esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos 

produïts per talussos més estesos o sobreamples no inclosos en el projecte. 

Es determinarà com terraplè estructural el que arriba fins el punt exterior del voral de la 

carretera amb els talussos definits als plànols. El grau de compactació que s’exigeix en els 

assajos de control es realitzarà en la zona estructural del terraplè. 

El preu de m3 de terraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a 

mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons 

de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, sanejament de les 

zones que ho requereixin i altres activitats que facin falta. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de preus núm. 1. 
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4.1.3.2. Rebliments localitzats 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 

perfils presos abans i després dels treballs. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de 

preus núm. 1. 

4.1.3.3.- Estesa superficial de grava 

L’estesa es mesurarà en unitats de superfície (m2) realment executats. El preu inclou 

l’anivellació del terreny i l’estesa d’una capa superficial de grava de 15 cm de gruix amb tota la 

maquinària necessària. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de 

preus núm. 1. 

4.2.- DRENATGE 

4.2.1. Cunetes i baixants 

4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra 

L' amidament es realitzarà per metres lineals (ml) de cunetes realment executades i l'abonament 

s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus núm. 

1. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, etc. i qualsevol 

material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.2.1.2. Baixants prefabricades 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), realment col·locats, 

mesurats sobre el terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura 

al Quadre de preus núm. 1 per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.2.2. Tubs, pericons i buneres 

4.2.2.1. Pericons i pous 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït. El preu inclou la solera de formigó i el 

formigó armat dels alçats així com l’arrebossat i lliscat.   

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus núm. 1. 

4.2.2.3. Tapa del pou de registre 

Es mesura en unitats (Ut). El preu inclou el marc amb una base de formigó HM-15 i la tapa del 

pou, ambdós col·locats degudament segons plànols  i totes les operacions i materials necessaris 

en la unitat d’obra. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus núm. 1. 

4.2.2.4. Graó de propilè 

Es mesura en unitats (Ut). El preu inclou el graó totalment col·locat segons plànols i els 

elements d’ancoratge necessaris. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus núm. 1. 

4.2.2.5. Canonada de PVC 

La canonada de PVC es mesuraran per metres lineals (ml) de longitud de la seva generatriu 

inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 

l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 

canella o bateria de canonades del Quadre de preus núm.1. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, excepte 

l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 
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4.3.- AFERMATS 

4.3.1. Capes granulars i capes granulars tractades. 

4.3.1.1. Tot-ú artificial 

El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni el volum disposat per la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus núm. 1. 

4.3.2.2. Terra-ciment 

El sòl-ciment s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats en arranjament 

a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni el volum disposat per la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus núm. 1. 

4.3.2. Mescles bituminoses 

4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

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, 2.35 t/m3. En aquest 
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abonament es consideraran inclosos la preparació de la superfície existent, els granulats i la pols 

mineral. No seran d'abonament els sobreamples laterals. 

L’abonament s’efectuarà d’acord amb el preu corresponent al tipus de mescla emprada en el 

Quadre de preus núm.1. 

4.3.2.2. Betum  asfàltic 

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 assaigs de control, en el present projecte s’ha considerat un 5% de lligant en la 

mescla bituminosa. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 

transport i col·locació. 

L’abonament s’efectuarà d’acord amb el preu corresponent al tipus de mescla emprada en el 

Quadre de preus núm.1. 

4.3.3. Regs i tractaments superficials 

4.3.3.1. Regs d'emprimació 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, inclòs preparació de la superfície i maquinària necessària per estendre el reg. 

No seran d'abonament els excessos laterals. L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà 

d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus núm. 1. 

4.3.3.2. Regs d'adherència 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, inclòs preparació de la superfície i maquinària necessària per estendre el reg. 

No seran d'abonament els excessos laterals. L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà 

d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus núm. 1. 
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4.4.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat 

4.4.1.1. Armadures passives 

Els acers es mesuraran en unitats de pes (kg),  multiplicant les longituds que figuren en els 

plànols pel seu corresponen diàmetre i per la densitat de l’acer ( 7.85 kg/cm3).  

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 

falques, soldadures, pèrdues degudes a la seva preparació i totes les operacions necessàries per 

una disposició adequada en consonància amb els plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats no serà objecte d'amidament i abonament per aquest 

unitat, quedarà inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus núm. 1. 

4.4.2. Formigons 

4.4.2.1. Formigó en massa o armat 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 

tenint en compte les següents consideracions: 

  -  El formigó a cunetes revestides, pericons i qualsevol obra de drenatge no serà objecte 

d’amidament i abonament en aquesta partida, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 

  -  Anàlogament passa amb el formigó de qualsevol element prefabricat. 

  -  L’abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, segons els preus existents 

als Quadres de preus núm.1. 

Els preus d’abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 

utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d’obra necessàries per a la seva 
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execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tracta-

ments superficials per aconseguir un bon curat. 

4.4.3. Elements auxiliars 

4.4.3.1. Encofrats i motlles. 

Els encofrats s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus núm.1 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins o remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col.locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, puntals o qualsevol tipus 

d'estructura auxiliar necessària per una correcta anivellació de la superfícies. 

 

4.5.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

4.5.1. Marques vials 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

  -  Les marques vials reflexives de 20 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal (ml) 

realment pintat en obra. 

  -  Les marques vials reflexives a executar  en els senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, 

zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 

superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de preus núm. 1, inclouen la pintura reflexiva, 

premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

4.5.2. Senyalització vertical 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
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  -  Els senyals s'abonaran per unitat (Ut) en funció del seu tipus. Aquest preu inclou els 

elements de fixació al pal.  

-  Els pals i els corresponents fonaments, inclòs l'excavació, s'abonaran per unitat (Ut), se-

gons   els tipus corresponents. 

  -  Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou la 

part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal.  

-  Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per  

  unitat (Ut), segons els tipus corresponents. 

  -  Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat 

(U) de cartell complert col·locat en obra. 

4.5.3. Barrera de seguretat 

A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris: 

  -  La barrera de seguretat s'abonarà per metre (m) amb arranjament al seu tipus 

completament instal·lada a obra. 

  -  Les terminals per a la barrera s'abonaran per unitat (Ut) complerta executada en obra. 

4.5.4. Abalisament 

Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 

  -  El replanteig de la posició dels captafars. 

  -  Els captafars, la seva col·locació i els elements d'unió amb els pals o amb les barreres de 

seguretat. 

  -  Els pals i la seva col·locació. 
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  -  Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Les unitats d'abalisament es mesuraran per unitats (Ut), realitzades de manera que acompleixin 

totes les condicions del present Plec, mesurats sobre els plànols. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons els preus unitaris establerts al Quadre de preus núm. 1. 

 

4.6.-  URBANITZACIÓ 

4.6.1.  Vorades i rigoles 

A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri: 

- Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 

Els preus corresponents del Quadre de preus núm. 1 inclouen la col·locació de les diferents 

peces, inclosa l’excavació i els fonaments de formigó. 

 

4.7.- SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

4.7.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada 

Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 

barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

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

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 

obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després 

de que acabi la seva necessitat de: 
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- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balisses  lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 

afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 

aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 

les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

Condicions generals: 

- Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 

D.F. 

- La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

- Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 

posició indicada i  aprovada per la Direcció Facultativa. 

4.7.2. Condicions del procés d’execució 

La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 
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S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balisses, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 

pel fabricant. 

4.7.3. Unitat i criteri d’amidament 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 

condicions de la partida d’obra executada. 

4.7.4. Normativa de compliment obligatori 

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

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

4.8.- MESURES CORRECTORES 

4.8.1. Plantacions 

L'amidament i l'abonament es farà per unitat de planta de cada espècia realment plantada en 

obra, al preu que figura en el Quadre de preus núm. 1 corresponent. Aquest preu inclou, a més 

del subministrament de la planta, el transport, la preparació del material vegetal, el clot de 

plantació,  l'adobat, el reg, la conservació i reposició de marres; així com quants materials i 

operacions siguin necessaris per a poder considerar acceptable la plantació, i el manteniment 

durant els 2 anys de garantia de l'obra. 
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4.8.4. Manteniment de les plantacions 

L'amidament i l'abonament queda inclòs dins de cada unitat de planta (ut) de les espècies 

realment plantades en l'obra i en cada metre quadrat (m2) d'hidrosembra i gespa realment 

mesurat sobre el terreny. I per tant, no serà d'abonament directe. 

4.8.5. Penalitzacions 

En el cas de la revegetació, s'entendrà l'obra realment executada en el moment de la recepció 

definitiva. En aquest moment es farà el recompte de les plantacions i, cas que no estiguin en les 

seves degudes condicions, tant la hidrosembra com les plantacions, es produirà una 

penalització contra l'aval de la forma següent: 

Deduït un 4 % de possibles desviacions, es penalitzarà cada arbre mort amb el triple de preu 

del de la seva plantació, i el mateix per cada m2 de la hidrosembra. Això és, amb la partida de 

manteniment i conservació es preveu la despesa per tal de que tota la plantació resti 

completament viva i arrelada en el moment de la recepció definitiva al final del termini de 

garantia. 
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