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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 Objecte 

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

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

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de 

realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

 Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de 

la passarel·la per a vianants sobre el riu Garona a Les (Val d’Aran). 

 

 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

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

contingudes en aquest Plec, les Disposicions  i els seus  annexes  que  a 

continuació  es relacionen,  sempre  que  no modifiquin  ni s'oposin a allò  que  en 

ell  s'especifica. 

Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 

1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i  Ponts  

PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 

ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

x O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre): 

- 516 “Formigó compactat” 

x O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
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- 533  “Tractaments  superficials   mitjançant  regs   amb  graveta” 

x O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9  d’octubre): 

- 104  “Desenvolupament  i  control  de  les obres” 

x O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç  

aèria”  i  201 “Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments” 

- 210 “Quitrans” (es deroga) 

- 211 “Betums asfàltics” 

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 

“Betums asfàltics fluidificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

- 214 “Betums fluxats” (nou) 

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

x O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 

- “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 

carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 

materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” 

(es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 

(substitueix “Senyals de circulació”) 
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- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

x O.M. de 13-2-02 (BOE  6-3-02): 

 Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 

- 242 “Mallas electrosoldadas” 

- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

- 246 “Cables para hormigón pretensado” 

- 247 “Barras para hormigón pretensado” 

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas” 

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado” 

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

- 287 “Poliestireno expandido” 

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

 Revisat: 
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- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado” 

- 610 “Hormigones” 

 Nou: 

- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 

- 241 “Mallas electrosoldadas” 

- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3”  alambres  para  hormigón 

pretensado” 

- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón pretensado” 

- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

- 247 “Barras de pretensado” 

- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

- 610A “Hormigones de alta resistencia” 

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 

estructuras metálicas” 

- Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. Modifica: 

- 300 "Desbroce del terreno" ; 301 "Demoliciones"; 

- "Escarificación y compactación"; 

- "Escarificación y compactación del firme existente"; 304 "Prueba con 

supercompactador"; 

- 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
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- 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 

- 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 

-  330 "Terraplenes", "Pedraplenes", "Rellenos localizados"; 

- 340 "Terminación y refino de la explanada";  

- 341 "Refino de taludes"; 

- 410 "Arquetas y pozos de registro";  

- 411 "Imbornales y sumideros"; 

- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

- 658 "Escollera de piedras sueltas"; 

- 659  "Fábrica  de gaviones"; 

- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 

- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados 

"in situ"";  

- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 

situ"" y 

- 673 "Tablestacados metálicos", 

 Nous articles: 

- 290 "Geotextiles"; 

- 333 "Rellenos todo-uno"; 

- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

- 401 "Cunetas prefabricadas"; 

- 420 "Zanjas drenantes"; 

- 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 

- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

- 675  "Anclajes"; 
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- 676 "Inyecciones" y 

- 677 "Jet grouting", 

 Deroga: 

- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

- 420 "Drenes subterráneos"; 

- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 

- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

x O.M. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 

estructurals de ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 

gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 

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

de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

o Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució 

d'assaigs de materials actualment en vigència. 

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

o Normes U.N.E. 

o UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

o Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

o Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i 

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

Ministerial del 28 d'agost  de 1970). 

 

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. 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
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- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el 

termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 

de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, 

ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines  

que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, 

quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

SENYALITZACIÓ  I  BALISSAMENT 

x Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

x Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

x Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

x Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol 

de 1989. 

x Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 

IL·LUMINACIÓ 

x Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
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x Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre 

circular de 31 de març de 1964. 

 

SISTEMES  DE CONTENCIÓ 

x Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

x Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 

321/95 TyP)  

 

ESTRUCTURES 

x Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 

2661/1998 de  11 de desembre. 

x Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 

1829/95 que substitueix les normes MV-1. 

x Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-

94, RD 2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

x Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de 

carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 

x Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de 

ferrocarril, de O.M. de 25 de juny de 1975. 

x O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades 

separades. 

x Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments 

elastomèrics per ponts de carretera, de 1982. 

x Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) 

de 1996. 

x Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-

95) de 1996. 
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x Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres 

de carreteres, de maig de 1998. 

x Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 

x Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

x Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels 

contractes de conservació”, de 9 de maig de 1995. 

x Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

x Control de la erosió fluvial en ponts. 

x Inspeccions principals en ponts de carretera. 

x Protecció contra despreniments de roques. 1996. 

x Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva 

permeabilitat. 

x Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, 

RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

x Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat 

EHPRE-72, aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig 

de 1972. 

x Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

x Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

x Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

x Recomanacions per a l'execució i control de les armadures 

postesionades I.E.T. 

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

x Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, 

juny de 1980). 
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SENYALITZACIÓ D’OBRA 

x Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de   1987. 

x Ordre  circular  301/89  T  sobre  senyalització  d’obra. 

x Ordre  circular  300/89  P.P.  sobre  senyalització,  balisament,  defensa  i 

acabament  d’obres   fixes en vies fora de  poblat. 

 

SANEJAMENT  I  ABASTAMENT 

x Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment 

d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme. 

x Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment 

d'aigua (ordre del M.O.P.U.  de 28 de juliol  de 1974). 

x Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de 

Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme. 

 

SEGURETAT I SALUT 

x Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i 

Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

x Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril 

de 1964). 

x Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

x Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres 

de construcció temporals o móvils. 

x RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

x Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

x Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
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obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d’edificació i obres públiques. 

 

1.2. Descripció de les obres 

 Descripció general de l'obra 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la passarel·la per a  

vianants  sobre  el  riu  Garona  a  Les  (Val d’Aran). 

Totes les obres d’aquest projecte es troben suficientment descrites al Document 

Nº1. Memòria. 

 

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 per la 

Direcció  de  les  obres,  estarà  a  càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per 

un tècnic titulat competent. La Direcció de les obres participarà en la Direcció  

d'Obra  en la mida  que  ho cregui   convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li  és  encarregada,  

la  Direcció  d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i 

participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 

Contractista. 

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

x Els plànols del projecte. 

x El Plec de Condicions Tècniques. 

x Els quadres de preus. 

x El preu i termini d'execució contractats. 

x El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per La 

Direcció de les obres. 
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x Les modificacions d'obra establertes per La Direcció de les obres. 

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

x Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

x Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i 

fixació de  detalls  de  la definició de les obres i de la seva execució per a 

que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 

qualitat previstes al Projecte. 

x Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir 

present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

x Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de 

formular el Contractista. 

x Requerir, acceptar o reparar si  s'escau,  tota  la  documentació  que,  

d'acord  amb  allò  que  estableix aquest Plec, el que estableix el Programa 

de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, 

formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als 

efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

x Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que 

s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar 

testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

x En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o 

amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o 

correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

x Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats 

o que cregui necessàries o convenients. 

x Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

x Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
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x Establir amb el Contractista documentació de constància de 

característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

x Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

x Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de 

l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-

se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 

mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

x Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la 

valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per La 

Direcció de les obres. 

x Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 

executat, per a lliurar a La Direcció de les obres un cop acabats els 

treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 

complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions 

Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació 

de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general,  d'informació  relacionades  amb l'execució  de les  obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà  establir  normatives  reguladores  de  la  

documentació  o  altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el 

Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives 

que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho 

requereix, siguin prèviament conformades  per La Direcció de les    obres. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 

estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 

matèries objecte de les funcions  de  les mateixes i en els diferents nivells de 

responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 
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Direcció  d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre 

unes i altres establir documentació formal de constància,  conformitat  o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 

que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 

documentació definitòria de les obres. 

 

1.4. Desenvolupament de les  obres 

 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. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i 

clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva 

oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència 

de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 

terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i 

es farà  constar  a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 

de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran  els límits  

de les obres  a  executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució 

puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys  afectats. 

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

terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 

que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al 

respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 

obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 

 

 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 dimensions que figuren 

en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels 

replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments 

vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 

fixarà la Direcció d'Obra, a la data  programada  per  a  l'execució  de  la  part 

d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que  igualment,  

assenyalarà  al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al 

formular aquests plànols es justificaran adequadament  les  disposicions  

adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació 

al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la 

importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a La Direcció de les 

obres 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. 
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 Programes de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per La 

Direcció de les obres al temps i en raó del Contracte.  L'estructura  del programa  

s'ajustarà  a les indicacions  de La Direcció  de les  obres. 

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. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals,  

inclosos  camins  de  servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 

justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques,  on es  troba cada màquina al temps de formular el programa i de 

la data  en  que  estarà  a  l'obra  així  com  la justificació d'aquelles característiques  

per  a  realitzar  conforme  a  condicions,  les  unitats  d'obra en  les quals s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 

dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes 

mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 

seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 

les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

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

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les 

obres, modificacions en les seqüències o processos  i/o retards en la realització 

dels treballs, La Direcció de les obres 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. 

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. 

 

 Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té  facultat  de realitzar  els reconeixements,  comprovacions  i 

assaigs  que  cregui  adients en qualsevol moment, estiguin o no en el PAQ 

elaborat, havent el Contractista d'oferir-li  assistència humana  i material  

necessari  per això. 

Les despeses pel control de qualitat mitjançant laboratoris o empreses 

especialitzades externes seran abonades pel Contractista adjudicatari fins a un 

límit del 1,50% del pressupost d’adjudicació. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en  funció  d'això  disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les 

corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les 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. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
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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. 

 

 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 a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes 

qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 

aquesta per a poder absentar-se de la zona   d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 

seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada 

per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista 

la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació 

de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 

d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat  a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs  s'hagi  compromès  

a  tenir  a  l'obra,  no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres 

treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa  autorització  de  la  

Direcció  d'Obra. 
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 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, així com les de definició  d'aquelles  

activitats  o parts  d'obra  que hagin de quedar  ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de 

les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista 

que aquesta cregui convenient. 

La Direcció de les obres 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. 

 

 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 

l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 

vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 

organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 

trànsit. 

  

 



Document Nº 3. Plec de condicions Passarel·la sobre el riu Garona 
 

25 
 

 Seguretat i salut al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència 

a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en 

concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  

d’octubre  (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret 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 haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de 

l’inici de les obres. 

 

 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 

perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de 

pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; 

les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges  asfàltiques, disposaran 

dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, 

i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 

moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 

mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 

pol·lució  fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi 

al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els 

danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals 

com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
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contractades, permetent l'accés al lloc de treball  i deixen  accessos  suficients  per 

la seva realització. 

 

 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual 

no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 

ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

1.5. Amidament i abonament 

 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, l'existència del qual cor- a acceptar les 

decisions de l'Administració sobre el particular. 
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 Abonament de les obres 

a. Preus unitaris 

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

que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada 

unitat d'obra. 

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

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

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

totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que 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. 

 

b. Altres  despeses  per compte  del contractista 

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

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 

relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 

maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot 

deteriorament, dany o incendi, acom- plint els requisits vigents 
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per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de 

senyals de tràfic i altres recursos necessa- ris per a proporcionar 

seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i 

neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions 

per al subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris 

per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents 

assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses  d'establiment,  millora  i  manteniment  dels     camins  

d'accés  al   tall. 

 

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 existeix al mercat dins la seva classe,  i 

que  haurà  d'acomplir  la normativa  tècnica vigent. 
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2.2. Beurades, morters i formigons 

 Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 

s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció  de formigó  estructural, EHE-98. 

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. 

 

 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 EHE-98. 

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-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la 

fabricació de  formigons. 

 

 Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 
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776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de 

l’EHE-98 i les de les Normes  UNE  80.301.96,  80.303.96,  80.305.96,  80.306.96,  

80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 

corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat 

de producte, segons les especificacions recollides  en  el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de  qualitat  de  producte  reconeguda,  

se  l’eximirà  dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte 

raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director   d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 

especificats a la RC- 97 per als ciments sense marca de   qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció 

abans esmentada. 

 

 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-98 

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. 

 

 Beurades per la injecció de beines de pretesat 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran 

a allò prescrit a la instrucció  EHE-98. 
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 Morters sense retracció 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el 

material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland 

el seu principal constituent conté additius que li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes   són: 

Expansió  a 28 dies 0,05  % 
Resistència  a  compressió  a  24  h 200 kg/cm2 

Resistència a compressió a 28 d 450 kg/cm2 
Mòdul d'elasticitat a 28 d 300.000 kg/cm2 

Adherència al formigó a 28 d 30 kg/cm2 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu 

ús. Es mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de 

forma  manual. 

 

 Formigons 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la 

seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 

7242, s'estableixen els següents tipus de formigons: 

 

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

resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre 

quadrat (15 N/mm²). 

 

- Formigó tipus B: Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps 
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i en piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc 

Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²). 

 

- Formigó tipus C: Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre 

quadrat (35 N/mm²). 

 

A més  a més  de l'EHE-98 I RC-97 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. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran 

els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la 

instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però 

per a  l'aprovació  definitiva  de  la  fórmula  de  treball  es  realitzaran sèries  de 

provetes  a partir  d'una  formigonera  idèntica  a la que  s'emprarà  a l'obra. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica 

resultant és superior a la del Projecte. 

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. 

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  
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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-98 els assaigs de 

control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

 

- Formigons tipus A Nivell reduït 

- Formigons tipus B Nivell normal  

- Formigons tipus C Nivell intens 

 

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 pre dosificació; 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. 

- Identificació del ciment:  

Procedència i assaigs de recepció. 
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- 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 corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de 

les superfícies obtingudes. 

 

2.3. Acer 

 Armadures passives  

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del  tipus  B 500 S, en compliment  del  què  

s'especifica  en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de 

ser els que indiquen els plànols. 

2.3.1.a. Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus   GEWI. 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els 

requeriments que especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la 

possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) 

mil·límetres de diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser 

femelles i maniguets. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems 

d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han 

d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual  o  hidràulica. 

 

 Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat 

a) Definició: 
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L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre 

igual, trenats conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro  central. 

El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs  consecutius  

d'un  mateix  filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar 

comprès entre dotze (12) i setze (16) vegades el diàmetre  nominal  del cordó. 

 

b) Característiques mecàniques: 

Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les    següents: 

- Acer per a pretesat en llinda:  

Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada).  

x Tensió de ruptura: 19.000 Kg/cm². 

x Tensió elàstica: 17.000 Kg/cm². 

x  Secció: 100 mm². 

x  Mòdul d'elasticitat: 19.000 Kg/mm². 

x Càrrega  de  ruptura  nominal: 19.000  Kg. 

x Allargament  mínim  en ruptura: 6  %. 

Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 

x Tensió   de  ruptura:   19.000   Kg/cm². 

x  Tensió elàstica: 17.000 Kg/cm². 

x Secció: 150 mm². 

x Mòdul  d'  elasticitat: 19.000   Kg/mm². 

x Càrrega  de  ruptura  nominal: 28.500  Kg. 

x Allargament  mínim  en ruptura: 6   %. 

- Acers per a ancoratges en roca: 

Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
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x Càrrega  de  ruptura: 180 Kp/mm². 

x Límit: 160  Kp/mm². 

 

La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior 

al 2 %. 

Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE   

7288. 

Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a 

cada mena de cordó, les que indica la norma UNE   36098. 

La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons 

el que prescriu la norma  UNE 36098. 

 

 Barres per a formigó precomprimit 

Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les 

limitacions següents: 

- La càrrega unitària màxima no ha de  ser  inferior  a  cent  vint-i-cinc  quiloponds  

per  mil·límetre quadrat (125 Kp/mm²). 

- El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el setanta-cinc (75) i el 

vuitanta-cinc per cent (85%) de la càrrega unitària màxima. 

- L'allargament concentrat de ruptura, mesurat sobre una base de deu diàmetres 

(10  d),  no  ha  de ser inferior al sis per cent (6 %). 

Les barres se subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat 

mitjançant una targeta o un procediment anàleg, en la qual ha de figurar: la marca 

del fabricant, el tipus i el grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i un 

número que permeti d'identificar la colada. 

Les barres de pretesat que figuren en aquest Projecte han de ser de trenta-dos 

(32) i trenta-sis (36) mil·límetres de diàmetre. 

El tipus d'acer ha de ser el   100/125. 
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 Accessoris per a formigó precomprimit 

2.3.4.a. Ancoratges 

Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems  de  les  

armadures  actives.  Poden  ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat 

o estiguin situats a un extrem del tendó per la qual cosa no es tesa. Els ancoratges 

són propis de cada sistema de pretesat. 

Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al 

formigó una càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o 

conjunt de tendons, pugui proporcionar, tant sota sol·licitacions  estàtiques  com 

dinàmiques.  Per  a això hauran  d'acomplir  les següents condicions: 

- La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per 

als demés elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de 

les resistències nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es 

vagin a ancorar. S'admet  una tolerància  del menys  tres  per cent (- 3%) com a 

màxim. 

- Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga 

originades per dos milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre 

el seixanta cinc (65) i el setanta  per  cent (70%) de la tensió de trencament a 

tracció de l'acer de l'armadura de pretesat. 

- Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un 

control efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un mateix 

tipus, sistema i mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més  han de  

ser  capaços  d'absorbir,  sense  detriment  per  a la seva efectivitat, les toleràncies 

dimensionals establertes per a les seccions de les armadures. 

- Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les 

condicions en que han de ser emprats. 

- S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin 

experimentar les armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la 

magnitud del moviment conjunt de l'armadura i de la falca, que es produeix per 

penetració. 
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- Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar 

als tendons, per a poder compensar les pèrdues corresponents. 

- Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat,  

havent  d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres. 

 

2.3.4.b. Empalmaments 

Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de 

pretesat constituïts per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de 

dues armadures actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó  o barra  de major 

longitud. 

Els empalmaments es classifiquen en dos  grups: 

- Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a 

l'extrem d'una armadura activa. 

- Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 

En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges 

actius, i en el segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d'empalmament 

dins d'un eixamplament  convenient  de  la beina,  al posar  en càrrega  les  

armadures. 

En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una  

càrrega  d'esgotament  al menys  igual  a la de les armadures  actives  que uneixen. 

 

2.3.4.c. Beines 

Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa 

del formigó a fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les 

armadures   actives. 

Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 

mm) de gruix com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi 

amb corrugacions a la seva superfície exterior que afavoreixin la seva adherència 
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al formigó i augmentin la seva rigidesa transversal. Excepcionalment, el Director de 

les Obres podrà autoritzar la utilització de beines metàl·liques  llises,  en aquest  

cas hauran  de tenir  un gruix  de paret  que  garanteixi  la rigidesa  necessària. 

Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera 

que no es deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops 

accidentals. De la mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els 

vibradors interns sense risc de perforació. 

En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al 

formigonat, s'empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat 

per a la potència donada del tendó, sempre i quan ho aprovi l'Enginyer Director de 

l'Obra. 

El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant 

precaucions anàlogues a les exigides  per a les  armadures. 

 

2.3.4.d. Altres accessoris 

Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes 

d'empalmament de  les beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i 

altres accessoris utilitzats per a formigó  pretesat seran els propis de cada sistema i 

hauran de ser aprovats pel Director de les Obres. 

 

2.4. Materials per drenatge. 

 Tubs i canonades 

2.4.1.a. Tubs de P.V.C. 

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. 
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Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-

8062 i no seran atacables  per  rosegadors. 

 

2.4.1.b. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- Definició: 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 

1784, sèrie "D" i normativa  DIN  16961 i  1187, UNE  53331, ISO  9971 (C.E.E.),  BS  

4962/82 i  AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra 

amb material filtre grava 20-40 mm. 

- Materials: 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, 

tècnicament pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt 

de plastificants. Podrà contenir altres components tals com estabilitzadors, 

lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret  dels tubs  en el 

moment  de recepció  a l'obra seran els de la taula   següent: 

-     Característiques     físiques: 

Característiques del 
material 

Valors Mètode d'assaig Observacions 
 

Densitat De    1,35    a     1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de 
dilatació lineal 

De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 
1 kg 

Resistència a tracció 
simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor 
de les 5 provetes 

Allargament al 
trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor 
de les 5 provetes 

Absorció  de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
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- Fabricació dels tubs de P.V.C: 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt 

anterior d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per 

a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de 

l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de  forma helicoïdal, formant el tub 

del diàmetre que es desitgi, mitjançant  una  màquina  especial  que,  a més  de 

fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests 

un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà 

a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida  i 

tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior 

és llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes: 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 

característiques que les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, 

que el fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la 

sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa: 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una 

profunditat mínima  segons  la  taula adjunta, la "H" serà des de 

la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-

embolicats en geotextil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar 
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la deformació i ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones 

sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà de mides similars 

a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons 

terrenys i criteris del projectista. 

 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, 

amb gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del 

diàmetre  del  tub (vegeu quadre de dimensionament) 

 

2.4.1.c. Tubs de formigó 

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb 

ciment II/35 ó II/45, amb una  dosificació  mínima  de  250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix 

mínim de  la  secció principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus   HM-

20. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret  interior  no es  

desviarà  de la recta  en més d'un zero coma cinc  per cent (0,5%) de la longitud    

útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 

impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i 

als seus extrems, així com esquerdes fines superficials  en forma de teranyines  

irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
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atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la 

taula, encara  que  apareguessin  a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes 

aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre 

tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es 

mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, 

indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per 

característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. 

Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es 

realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot 

el lot si novament no respongués algun tub. 

 

 Drens subterranis i material filtrant 

2.4.2.a. Drens  subterranis 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al  PG-3,  especialment  

les  capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com 

si es tracta de tubs drenants de P.V.C. 

 

2.4.2.b. Material  granular  en  capes filtrants 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d'obres de 

fàbrica  o qualsevol  altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats 

procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o 

granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de 

l'article 421.2 del PG- 3. 

 

2.5.  Materials diversos 
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  Fustes per a encofrats 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà 

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

fongs. 

 

 Suports de material elastomèric 

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de 

material elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per 

l'estructura que suporten. 

Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 

dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als    

plànols. 

El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic 

(cloroprè, neoprè), les característiques  del qual hauran  d'acomplir  les 

especificacions  següents: 

- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 

- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 

- Allargament en trencament 350 %. 

Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en 

estufa en setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

- Canvi en duresa Shore a +10°. 

- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 

- Canvi en allargament -40°C. 

- Deformació remanent 35 %. 

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per 

centímetre quadrat (110 Kg/cm²). 

Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil 
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quatre-cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en 

trencament mínim de quatre mil dos-cents quilograms per  centímetre  quadrat  

(4200 kg/cm²). 

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà 

en servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la 

deformació tangencial corresponent de set dècimes  (0,7). 

  

 Junts de dilatació 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems  del  

tauler  i un estrep,  de manera que permetin els moviments per canvis de 

temperatura i deformacions reològiques en  cas  de formigó i deformacions de 

l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 

 

  Materials per a impermeabilització de tauler 

Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als 

articles d'aquest plec. 

  

3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

3.1. Treballs generals 

 Replantejament 

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 
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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, corrioles, escales, passarel·les  i 

bastides  necessàries per 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. 

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. 

 

 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 gestionades, 
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projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 

demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per compte i risc del 

contractista. 

La Direcció de les obres es reserva el dret a  què  aquelles  carreteres,  camins,  

sendes  i  infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que 

el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins 

que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de 

la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre 

cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes 

autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de 

caràcter públic com privat. 

La Direcció de les obres es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 

sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del 

contractista, puguin ser utilitzades  gratuïtament  per si mateix o per altres 

contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 

reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 

fonaments indirectes, obres especials, muntatge  d'elements metàl·lics, mecànics, 

elèctrics, i d'altres equips  d'instal·lació     definitiva. 

 

  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. 
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c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

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. 
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 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. 

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 reemplaçats 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. 
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3.2. Drenatge 

 Tubs, pericons i buneres 

3.2.1.a. Pericons i pous 

- Definició 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs  de 

formigó,  maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o 

autoritzat 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. 

- 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  emplaçament  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. 

 

3.2.1.b. Claveguerons de  formigó 

- Definició 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge 

transversal a la carretera, ramals  d'enllaç, etc., que  es realitzen  amb tubs  de 
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formigó  prefabricats, embeguts  en formigó. 

S'inclou  en  aquesta  unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació 

dels tubs i el seu embolcall de formigó i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de 

l’embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades  

necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida 

dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc 

d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures 

d'entrada i sortida  o  connexions  a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar 

necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat 

d'obra. 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució 

de la solera de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-

pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 

comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat  dels  junts,  la seva 

correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 

kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida 

l'execució de junts amb maó ceràmic. 
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Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i  

aletes,  havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un 

dels anomenats elements. 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar  que  

l'aigua  pugui  moure  les obres. 

 

3.3. Armat 

 Armadures passives en formigó armat i pretesat 

3.3.1.a. 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, i el nombre i longitud d'aquests. 

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  “borriquetes”, 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. 

 

3.3.1.b. Els separadors 

Les armadures inferiors dels fonaments 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 
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recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre 

(4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per 

evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles 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·locarà 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 procedirà  al raspallat  

de les barres. 

 

 Armadures actives en formigó pretesat 

La  col·locació  de  l'armadura  activa,  l’enfilat,  en  el  seu  cas,  i  l'operació  de 

tesat  s'ajustarà  a     allò especificat  en la instrucció  EP-80. 

A més, es compliran els següents  requisits: 

- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, el sistema de pretesat. 

- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui 

formigonada es tornarà a comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 

- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de 

provetes de formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra. 

- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació 

de la calibratge dels gats. 

- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant 

no existeixi autorització expressa per part de la direcció d'obra. 

- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant 
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el formigonat. A tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements 

necessaris per assegurar la fixació de la beina. 

 

3.4. Formigonat 

 Aspectes generals 

- Definició: 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- 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 preceptiva 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 alterar al 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. 
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 Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà  constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de 

formigó a emprar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà   constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 

abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 

possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 

persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 

mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a 

base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 

l'element a base de  recintes  que  es  mantinguin  amb  una  làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de 

reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 

filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de 

superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se 
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garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de   formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, 

etc.) sense les instruccions  de  la  direcció d'obra. 

 

3.5. Elements auxiliars 

 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, fins i tot matavius. 

- 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 de 

murs i 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 a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó 

vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, 
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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 a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de 

taules de fusta raspallades i encadel·lades, 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. 

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  o descimbrament. 

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 capelles o filferro per a la subjecció dels 

encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran 

tallades a ras de parament. 
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 Cindris 

- Definició: 

En aquesta unitat  d'obra  queden inclosos, sense  que  la relació  sigui  limitadora: 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, 

riostres,  carregadors  i  aparells  de descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del 

cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element 

auxiliar necessari per a la ràpida i correcta execució d'aquesta 

unitat d'obra. 

 

- Materials: 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials 

plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats 

per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 

característiques, dimensions i  capacitat  resistent  de cada  un dels seus elements i 

del conjunt. 

 

- Execució: 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es 

procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les 

comprovacions d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de 

l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les  

toleràncies prefixades. 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova 
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sota  càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de 

suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels  recolzaments. 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la 

resistència específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els 

assaigs informatius corresponents sobre provetes de formigó. 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que 

haurà de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de 

les fases que composin el descimbrament. 

 

3.6. Obres diverses 

 Impermeabilització de taulers 

- Definició: 

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a 

l'impermeabilització de taulers de pons mitjançant una barreja de màstic betum-

cautxú en calent i   inclou: 

- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 

- Els materials necessaris per a l'execució de la capa 

d'impermeabilització. 

- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra 

d'aquests materials. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar 

necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat 

d'obra. 

 

- Materials: 

Betum: tipus B 40/50 
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Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni 

orgànics. Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 

Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 

40% de matèria inert. 

Emprimació de superfície: emulsió bituminosa   EA1-1. 

Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 

A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins 

dels límits que a continuació  s'indiquen: 

- BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 

- CAUTXÚ     1,5 a  1,8% en pes. 

- FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 

Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres el 

grau d'exactitud dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 

Cisterna: Les  parets  de la cisterna  abans  de procedir  a la mescla, hauran d'estar  

netes  i exemptes de crostes i altres impureses. 

No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre  aquelles  no arribin  a 

una  temperatura  entre 190°  i 210°C.  i hagin desaparegut  els grumolls  de la 

mescla  en la seva    totalitat. 

La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 

En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 

Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà 

d'estar comprès entre: 90°  i  125° C. 

El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser  controlat: 

a) Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 

- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 

- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 

b) En cas de màstic prefabricat: 
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- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 

- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 

La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades 

constantment i fins a acabar  la col·locació. 

 

- Execució: 

En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, 

prèviament a la impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa 

sobre una superfície uniforme i amb pendents que afavoreixin l'evacuació de 

l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 

L'estès del màstic serà  manual: 

Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la 

superfície a tractar amb emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i 

dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 kg/m2, 

s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i  6 

x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 

Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 

Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment  en  aquells  ponts  on  el  

tauler  dels  quals  presenti una  superfície  llisa  i  uniforme. 

L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar 

es presentin rugoses en excés. 

La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el 

particular indiqui l'Enginyer Director. 

En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la 

primera 

La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 

220° C. 

Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària 
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sobre aquest mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es 

permetrà l'aplec de materials i el treball o pas sobre aquest. 

 

  Proves de càrrega 

- Vehicles: 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim 

possible el tren de càrregues que formen, al del  projecte. 

- Execució: 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues 

utilitzat en la prova es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes 

verticals, reals, aconseguides durant la seva execució,  i la seva  comparació  amb 

les teòriques  obtingudes  en el projecte  de la prova  de  càrrega. 

En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon 

comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de 

formacions en determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a 

fi de comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del càlcul. 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en 

dos punts de la secció transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als 

suports i a la secció central de cadascuna de les obertures. 

 

 Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 

plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la 

memòria hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i 

disposició dels materials, l’esquema estructural  considerat  , la definició  de les 

hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i 

de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells 

cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de 

constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades 
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que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 

  

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

4.1. Moviment de terres 

  Treballs preliminars 

4.1.1.a. 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. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

4.1.1.b. Enderrocs i demolicions 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de  volum  exterior enderrocat,  

inclosa  coberta,  buit  i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions 

i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, 

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 per considerar-se 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 
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pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental.  

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 

preus unitaris establerts al Quadre  de Preus. 

 

4.1.1.c. Excavació de rases, pous i  fonaments 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 

obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà 

obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció  teòrica  

deduïda  dels  plànols  amb  el fons  de la rasa  i del terreny.  En excavacions de 

fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals 

verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 

per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 

(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el  terreny  i  la  base superior de la qual 

és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació 

o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es 

considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf 

anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 

l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà 

d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el 

transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 

aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús 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.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
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considerat el preu “a risc i ventura”, independentment  del percentatge  real  de 

roca que  aparegui  a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 

preus. 

 

4.1.1.d. Rebliments localitzats 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 

deduïts dels perfils presos abans  i  després  dels treballs. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb 

els preus que figuren al Quadre de Preus. 

 

4.1.1.e. Rebliment  de rases,  pous  o fonaments 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b 

d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en 

rasa (mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del 

fonament,  tub  o  altre  reblert  que  s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

 Obres diverses 

4.1.2.a. Camins  d’accessos  als talls 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat 

indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà  

d’abonament. 

 

4.2. Drenatge 

 Tubs, pericons i buneres 
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4.2.1.a. Pericons i pous 

Es mesuraran per unitats (ut) de pou totalment construït, o bé per metre de 

fondària segons s'especifiqui al quadre  de  preus.  El  preu  inclou  el  formigó  de  

solera,  fàbrica  de  maó  i  formigó  HA-25  en   alçats, armadures i, quan s'escaigui, 

encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a 

formació d'escales de gat. 

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de    pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu 

corresponent que figura  en  el Quadre  de preus. 

 

4.2.1.b. Claveguerons de  formigó 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) 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. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat 

d'obra, inclòs la base i el reblert de formigó. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 

mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs 

passa cunetes on s’inclouen els brocs laterals d’entrada  i sortida. 

 

4.2.1.c. Tubs de PVC 

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment 

col·locats, mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre 

amb els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el 

subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó de 

resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 



Document Nº 3. Plec de condicions Passarel·la sobre el riu Garona 
 

67 
 

formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a  

excepció  de  l’excavació  i  el  reblert  de  la rasa. 

 

4.2.1.d. Drens 

Els drens es mesuraran  per metres  lineals  (m)  realment  col·locats, mesurats  al 

terreny.  S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. 

El preu inclou tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és 

l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtrant i el geotèxtil, 

subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, 

el formigonat de la solera. 

 

4.2.1.e. Brocs i emmacats 

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment 

executades. S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció 

de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu 

que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix 

criteri. 

L’emmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu 

que a tal efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministrament i 

col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de formigó  de resistència  

característica  de 15 N/mm2   de 10 cm de    gruix. 

 

4.3. Estructures de formigó 

 Armadures utilitzades en el formigó armat 

4.3.1.a. Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 

plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, 

del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser 
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incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 

separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls  i escapçaments,  

empalmaments  per encavalcaments  encara  que no estiguin previstos als  plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 

objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de 

la unitat    corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.3.1.b. Armadures   actives 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per 

despunts, suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així 

com els de les operacions de tibat, injecció, eventuals  cànons  i patents 

d'utilització. 

 

 Formigons 

4.3.2.a. Formigó en massa o armat 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols 

del Projecte, amb les següents  particularitats  i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats 

anterior i posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el 

corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, 

etc. i qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament 

independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb 
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arranjament als preus existents als Quadres de preus. 

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 execució i quantes operacions siguin precises per una 

correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua  a  voreres  d'obres  de fàbrica. 

 

4.3.2.b. Bigues prefabricades de formigó pretesat 

Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits 

segons la tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols 

corresponents. El preu inclou en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a 

l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui  el  procediment emprat, amb 

tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva 

correcta posada  en  obra. 

 

 Elements auxiliars 

4.3.3.a. 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. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 

especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També 

inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 

xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària  pels 

correctes  aplom,  anivellació  i  rasanteig  de superfícies. 

 

4.3.3.b. Cindris 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà 
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el volum realment cintrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que 

defineixi l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de 

l'estructura a   sustentar. 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.4. Obres vàries 

 Proves de càrrega 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a 

cada estructura segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el 

Quadre de preus. 

Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència 

de la mala  execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran 

d’abonament fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 

 

 Suports de material elastomètric 

Els suports de material elastomètric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de 

volum de neoprè, quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes 

d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges segons la tipologia  del suport 

 

 

4.5. Seguretat viària i desviaments provisionals 

 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, tan  de  trànsit  rodat  com  de vianants. 
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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: 

- Barreres  rígides i flexibles  de seguretat, inclòs  terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del 

trànsit, inclòs fonamentació, suports  i elements  auxiliar de 

fixació. 

- Cons. 

- Balises lluminoses intermitents i fixes. Semàfors provisionals. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i 

senyalització de les obres d’acord amb la normativa  vigent. 

- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra 

elèctric de la senyalització a balisament. 

Tot  el  material  necessari  per  la instal·lació  dels  elements  anteriorment  

esmentats  i  el     seu correcte  funcionament  (quadres  elèctrics,  tubulars, 

cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 

passarel·les de vianants. 

- 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 
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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  duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en 

la posició indicada i aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents    

legalitzacions. 

 

 Condicions del procés d’execució 

La  superfície  on  s’ha   aplicar  la  pintura  de  marques  viàries  provisionals  ha  

d’estar  neta  i completament eixuta. 

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, balises, 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. Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els 

corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. S’haurà de tenir especial 

cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments 

provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 

obres definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, 
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senyalització i balisaments compliran les normatives especificades en les 

corresponents apartats d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la 

precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 

 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 i del procés d’execució 

definits als apartats anteriors. 

 

 Normativa de compliment obligatori 

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

PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 

ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions 

de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 

setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 

setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre), “Elements de senyalització, 

abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de  2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

 

4.6. Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal 

efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del   projecte. 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà  
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amb  la factura  i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà 

amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de 

despeses indirectes com a preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà 

serà 1 (una unitat). 

 

5. SIGNATURA 

 

Barcelona, juny de 2015 

L’enginyera de la construcció,  

autora del projecte. 

 

 

Anna Blanch Orteu 
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