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1 Aspectes generals 

 

1.1 Objecte 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte, en primer lloc,  
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a fer servir com també, establir les condicions que ha de complir el procés 
d'execució de l'obra i, per últim, organitzar com i de quina manera s'han de fer els 
amidaments i l'abonament de les obres.  

 

1.2 Instruccions, normes i disposicions 

Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest plec, les disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o 
s'oposin a allò que s'especifica en aquest.  

• Pliego General -de Cláusulas Económico-Administrativas para la Contratación de 
Obra de ATLL.  

• Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares de ATLL.  

• Plec de Prescripcions Tècniques per a les Obres Civils de ATLL.  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes del 
Ministerio de Obras  

• PG-3 

• Instrucció de formigó estructural (EHE).   

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC-97, 
aprovat pel RD 776/1997 de 30 de maig.  

• Norma del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigor.   

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

• Disposicions de Seguretat i Salut al treball.   
 

 Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin  com a tals durant el termini 
d'execució de les obres d'aquest projecte.   
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El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota mena promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament o 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer, tant si estan 
esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant a la decisió del director 
d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en 
aquest plec. 

 

1.3 Descripció de les obres 

Les obres definides en el següent projecte es resumeixen a continuació: 

 

1.3.1 Desviament del tràfic 
Aprofitant les dues calçades de la nova carretera C-15 al seu pas per sobre del 
Torrent de Santa Magdalena, s’efectuarà un desviament del tràfic anul·lant una de les 
dues calçades i fent passar tots els vehicles per l’altra (reduïnt doncs, de quatre a dos 
carrils) 

 

1.3.2 Enderroc estructura anterior 
Un cop s’assegura tot el desviament del tràfic a una calçada, s’efectuarà 
l’enderrocament de mitja estructura. És a dir, només s’enderrocarà la part que quedi 
lliure de vehicles. Aquí també s’inclou la demolició d’obres de drenatge. 

 

1.3.3 Moviment de terres 
S’efectuarà la pertinent retirada de runes, i el moviment de terres necessari per a 
preparar el terreny de cara a la construcció de la nova estructura 

 

1.3.4 Estructura 
Inclou tot el procés de construcció de l’estructura, des de la fonamentació, 
continuant pels murs i acabant amb la llosa.  
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1.3.5 Reposició de paviment i senyalització 
Un cop es relitza el procés anterior per partida doble, s’ha de fer la reposició del 
paviment de la C-15 i de la senyalització tant horitontal com vertical, amb el fi de 
deixar la carretera tal i com estaba abans de l’execució de l’obra de fàbrica. 

 

1.4 Desenvolupament de les obres 

 

1.4.1 Replantejos. Acta de comprovació 
Amb anterioritat a l'inici 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 es farà constar que, el contractista, prèviament a la formulació de la seva 
oferta, va prendre dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de les 
obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny esmentat. En 
cas d'haver-hi alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra.  

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de 
les obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o servei existents. Aquestes afeccions 
es faran constar a l'acta, per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme 
l'obra. El contractista informarà a la direcció d'obra de la forma i dates en què 
programa portar-los a terme. La direcció d'obra podria fer- li recomanacions al 
respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errades en les 
obres, prescriure concretament la forma i temps d'executar-los.   

La direcció d'obra farà, sempre  que  ho estimi convenient, comprovacions dels 
replantejos fets.   

 

1.4.2 Programa de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres el contractista haurà de formular un 
programa de treball complet. Aquest programa serà aprovat per la direcció d’obra en 
el seu moment i en raó del contracte.  

El programa de treball comprendrà:  
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a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de 
l'obra.  

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 assegurar el compliment del programa.  

c) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les 
seves característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de formular el 
programa i de la data que estarà a l'obra, com també la justificació d'aquelles 
característiques per realitzar conforme a les condicions les unitats d'obra per a 
què s'hagin de fer servir i les capacitats per assegurar el compliment del 
programa.   

d) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on 
es trobi el personal superior, mitjà i especialista en el moment de formular el 
programa i de les dates en què es trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a fer servir en obra, ritmes mensuals 
de subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzaments.   

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

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

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

 

 Durant el curs de l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació La direcció d'obra tindrà la facultat de 
prescriure al contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i de participar 
en la seva redacció.   

A banda d'això, el contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 
de detall d'execució que la direcció d'obra cregui convenient.  

El contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com en els parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la direcció d'obra.   

 

1.4.3 Control de qualitat 
La direcció d'obra té la facultat de fer quants reconeixements, comprovacions i 
assaigs cregui convenients en qualsevol moment, havent de prestar el contractista 
l'assistència humana i material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no 
seran d'abonament especial.  
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Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, 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, dintre del termini que 
assenyali.  

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 
direcció d'obra, bé com a  incorregibles on queda compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o  bé seran acceptades previ acord amb el contractista, amb una 
penalització econòmica.   

Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enrunades i reconstruïdes a càrrec del contractista, dintre del termini que 
s'assenyali.  

 Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la direcció 
d'obra podrà encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al contractista.  

La direcció d'obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, fer quantes proves cregui convenients per comprovar el 
compliment de les condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es faran sempre en presència del contractista que, per la seva banda, 
estarà obligat a donar quantes facilitats calguin per a la seva deguda realització i a 
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les.  

 De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la 
recepció de l'obra.  

 El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra podrà ser refusat per la direcció 
d'obra sense dret a cap indemnització per al contractista.   

 

1.4.4 Mitjans dels contractista 
El contractista està 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, així mateix, 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 resoldre quantes qüestions depenguin de la direcció d'obra, 
havent de donar compte sempre a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres.   

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al 
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 
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respondre a cap dels danys que al contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra.   

De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, llevat de l'expressa autorització de la direcció d'obra.  

 

1.4.5 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 estan 
encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la direcció d'obra.  

Serà també obligació del contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici 
de les obres, així com dels de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin 
de quedar amagades.  

Això últim, 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 estimi convenient.   

 

1.4.6 Execució de les obres no especificades 
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals 
no figuren en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb 
allò especificat per a aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que 
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.   

 

1.4.7 Obres defectuoses o mal efectuades 
Fins que no tingui lloc la recepció definitiva, el contractista serà el responsable de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que apareguin, sense que sigui eximent 
ni li doni dret de cap mena de fet que la Direcció de l'obra hagi examinat o 
reconegut, durant l'execució, les unitats d'obra o materials emprats, ni que hagin estat 
inclosos en amidaments o certificacions parcials. 
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El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre del Director de l'obra, 
o de vicis del projecte. 

Si es detecten vicis o defectes en la construcció, o es tenen raons fonamentades per a 
creure que existeixen defectes ocults dins de l'obra executada, la Direcció de l'obra 
ordenarà durant el curs de l'execució, i sempre abans de la recepció definitiva, 
l'enderrocament i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquestes 
circumstàncies, o les accions necessàries per tal de comprobar l'existència d'aquests 
defectes ocults. 

Si la Direcció ordena l'enderrocament i reconstrucció per advertir vicis o defectes 
patents en la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran per compte del 
contractista. 

En cas d'ordenar-se l'enderroc i reconstrucció d'obra per creure que existeixen vicis o 
defectes ocults, les despeses aniran també a compte del contractista si es comprova 
l'existència real d'aquells, i en cas contrari, tindrà drt a què li siguin abonades les 
operacions als preus establerts en el projecte per cada unitat d'obra. 

Si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses o que no compleixin 
estrictament les condicions del contracte es poden admetre, podrà acceptar-les, amb 
la consegüent rebaixa de preus. El contractista queda obligat a acceptar els preus 
rebaixats fixats per la Direcció, o bé a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses 
pel seu compte, i d'acord amb les condicions del contracte. En aquest últim cas 
s'haurà d'establir el termini en que s'hauran de dur a terme l'enderrocament i 
reconstrucció. 

 

1.5 Amidament i abonament 

 

1.5.1 Amidament de les obres 
La direcció d'obra farà mensualment i de la manera que estableixi el 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 a 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 d'obra amb la suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat.  
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A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, queda 
aquest obligat a acceptar les decisions de la direcció d'obra sobre el particular. 

 

1.5.2 Abonament de les obres 
L’abonament de les obres es diferencia en preus unitaris i altres despeses: 

• Preus unitaris : 

 
Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a 
l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, 
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en 
aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels 
elements exclosos com a unitat d'obra independent.  

 

• Altres despeses per compte del contractista 

 
Seran per compte del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitativa:  

 

a) Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés.   

b) Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i 
materials.  

c) Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 
l'emmagatzament d'explosius i carburants.  

d) Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.  
e) Les despeses de conservació de desguassos. 
f) Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres.   
g) Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.  
h) Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  
i) Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  
j) Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei.  
k) Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  
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1.6 Seguretat i salut 

 

Es compliran els Reials Decrets 39/97 (Reglament de Servei de Proteccions) i 1627/97 
(Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció).  

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, 
procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin 
mínimes. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 
fònica.  

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt 
apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats 
seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismos. 

 

 

 

2 Moviment de terres 

2.1 Esbrossat del terreny 

 

2.1.1 Definició 
Consisteix en l'extracció i retirada de les zones indicades de tots els arbres, roques, 
plantes, malesa, runa, o qualsevol element indesitjable a judici de la Direcció de les 
obres.   

La seva execució inclou la remoció dels materials objecte de l'esbrossat, i el seu 
trasllat a l'abocador.   

 

2.1.2 Execució de les obres 
L'esbrossat es realitzarà amb mitjans mecànics, sobre tota la superfície objecte de 
treball, i fins la fondària que en cada cas indiqui el Director de l'obra, però que mai 
pot superar els 50 cms.   
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Totes les soques i arrels més grans de 10 centímetres de diàmetre seran eliminades 
fins una profunditat de 50 cms. per sota de la rasant d'excavació.   

Tots els buits deixats per l'extracció d'arrels i soques s'ompliran amb material 
d'anàloga qualitat de la que hagi quedat al descobert en fer l'esbrossat.   

Tots els pous i buits que quedin al descobert s'ompliran segons les instruccions del 
Director de l'obra.   

 

2.1.3 Amidament i abonament 
L'esbrossat del terreny s'abonarà per metres quadrats, amidats en projecció 
horitzontal.    

 

2.2 Enderrocaments 

 

2.2.1 Definició 
Consisteix en l’aterrat de totes les construccions que obstaculitzin l'obra i que sigui 
necessària la seva eliminació.   

La seva execució inclou les operacions de demolició de la construcció i retirada de la 
runa a abocador.   

 

2.2.2 Execució de les obres 
L'operació d'enderroc es farà prenent totes les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a propietats 
properes, d'acord amb les instruccions del Director de l'obra i la normativa vigent.   

Abans d'iniciar-se les operacions d'enderroc, el Director de l'obra indicarà les parts 
que hauran de quedar intactes.   

Si algun material procedent de l'enderroc pogués tenir una utilitat posterior, serà 
netejat i dipositat en el lloc que indiqui el Director de l'obra. La resta dels materials 
seran transportats a l'abocador. 
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2.2.3 Amidament i abonament 
Les runes s’amidaran per metres cúbics de volum exterior, buit o massís, realment 
executat en el cas d’edificacions, i per metres cúbics realment remoguts, que es 
mesuraran per diferència entre les dades preses immediatament abans i després 
d’efectuar-se l’enderrocament, en el cas d’enderroc de massissos. 

 

2.3 Excavacions de rases i pous 

 

2.3.1 Definició 
Consisteix en les operacions necessàries per a obrir rases i pous. La seva execució 
inclou les operacions d'excavació, anivellació, i evacuació dels materials sobrants.   

En cas de rases per a la instal·lació de serveis, inclou l'operació de reomplir-les i la 
compactació posterior.  

 

2.3.2 Classificació de les excavacions 
Es distingeix: 

• Excavacions en roca:   

 
Comprendrà la que correspon a totes les masses de roca, dipòsits estratificats, i tots 
aquells materials que presentin una cohesió tan gran que solament puguin ésser 
excavats amb la utilització d'explosius.   

 

• Excavacions en terreny de trànsit:    

 
Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descompostes, terres 
molt compactes, i tots aquells materials que no necessitin explosius per a la seva 
excavació, però si la utilització de maquinària pesant.   

 

• Excavacions en terra:   

 
Correspondrà a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors.   
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Durant l'execució dels treballs, el contractista haurà de demanar al Director de l'obra 
la classificació dels diferents tipus d'excavació, i aquest li notificarà per escrit. D'altra 
manera es considerarà sempre que l'excavació ha estat feta en terra. 

 

2.3.3 Execució de les obres 
 

• Principis generals   
 

El contractista haurà de notificar al Director de l'obra l'inici de l'excavació,  amb 
temps suficient, a fi i efecte que aquest pugui efectuar els amidaments oportuns 
sobre el terreny inalterat. Els terrenys adjacents als de l'excavació no es podran 
modificar sense l'autorització del Director.   

Una vegada efectuat i comprovat el replantejament, s'iniciarà l'excavació, que es 
continuarà fins la profunditat indicada als plànols. El Director de les obres podrà 
modificar aquesta profunditat segons el seu criteri.   

La terra vegetal que es trobi a les excavacions i que no hagi estat retirada en 
l'esbrossat s'amuntegarà en el lloc que indiqui el Director de l'obra, per a laseva 
posterior utilització. 

En tot cas, es mantindrà separada de la resta dels productes procedents del'excavació, 
prohibint-se taxativament la seva utilització per a d'altres funcionsque no siguin 
expressament la d'efectuar plantacions. 

Els fragments de roca i de pedra que apareguin hauran d'eliminar-se, a no serque el 
Contractista prefereixi triturar-los a la mida que se li mani. 

La resta dels materials procedents de l'excavació podran utilitzar-se en laformació de 
terraplens, prèvia aprovació del Director de l'obra. 

En cap cas no es refusarà cap material sense l'autorització del Director de l'obra. 

 

• Estrebaments   
 

 En els casos de què l'excavació hagi estat prevista amb estrebaments, el Contractista 
podrà proposar al Director de fer-les sense, justificant de manera exhaustiva les raons 
de la proposta. El Director podrà autoritzar per escrit la modificació, sense que això 
suposi responsabilitat subsidiària de cap mena. En el cas de que no estigués previst 
però, a judici del Director, fos necessari, el Contractista estarà obligat a utilitzar-los.   
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• Drenatge   
 

Si aparegués aigua durant l'execució de l'obra, el Contractista haurà de  procedir al 
seu desguàs, amb els mitjans més adients, prenent les precaucions necessàries per 
evitar danys als talussos de l'excavació.   

 

• Neteja i perfilat de superfícies       
 

Els fons i els laterals de les rases hauran de quedar perfectament anivellats i perfilats 
d'acord amb les seccions establertes als plànols. Així mateix, quedaran nets de 
qualsevol material solt o fluix.    

 

• Rebliment de rases per instal·lacions   
 

Per reomplir les rases per a instal·lacions es farà d'acord amb allò que estableix el 
capítol 1.6. (Replens localitzats).  El grau de compacitat a obtenir serà supeior al 
100% de la màxima establerta a l'assaig Proctor normal, i en cap cas inferior a la del 
sòl adjacent.   

 

2.3.4 Excessos inevitables 
Els sobreamples d'excavació necessaris seran aprovats en cada cas pel  Director de 
l'obra. Sense aquest requisit, les rases i pous es mesuraran d'acord amb el perfil teòric 
establert als plànols, sense que es puguin al·legar per l'excés d'amplada causes 
degudes a la maquinària utilitzada.   

 

2.3.5 Toleràncies de les superfícies acabades 
El fons i parets de les rases i pous acabats, tindran la forma i  dimensions establertes 
als plànols, amb les modificacions degudes a excessos inevitables autoritzats. Hauran 
de refinar-se fins aconseguir una diferència inferior a cinc centimentres (±5 cm) 
respecte a les superfícies teòriques. 
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2.3.6 Amidament i abonament 
L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) deduïts a  partir de les 
seccions teòriques, més els excessos inevitables autoritzats, i la fondària realment 
executada.     

 

2.4 Terraplens 

 

2.4.1 Definició 
Consisteix en l'extensió i compactació de terres procedents d'excavacions en zones 
d'extensió tal que permeti l'ús de maquinària d'elevat rendiment.   

L'execució comprèn les operacions següents:   

a) Preparació de la superfície d'assentament.   

b) Extensió d'una tongada.   

c) Humectació i dessecació d'una tongada.   
d) Compactació d'una tongada.      

 
Aquestes tres últimes operacions es repetiran tants cops com sigui necessari. 

 

2.4.2 Materials a utilitzar 
 

• Coronaments   

 
Els coronaments de terraplè tindran un gruix de 50 cm i estaran constituïts per 
materials de les característiques següents:         

a) No tindran elements de dimensions superiors a 8 cm i la resta,  corresponent al 
tamís 0'080 UNE, serà inferior al 25% en pes.   

Simultàniament, el seu límit líquid serà més petit de trenta (LL < 30), i  el seu 
índex de plasticitat, més petit de deu (IP < 10).   

b) L'índex CBR serà més gran de deu (CBR > 10), i el material de l'assaig  no 
presentarà cap inflament. L'índex CBR que es considerarà serà el que correspon a 
la densitat més petita exigida en obres.   

c) Estarà exempt de matèria orgànica.   
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Tindran consideració de coronament de terraplè els fons d'excavació per  a la 
formació d'esplanada.   

 

• Nucli i fonament   
 

Estan constituïts per materials de les característiques següents:   

a) No tindran elements de dimensions superiors a 10 cm, i el residu del tamís 0'080 
UNE serà més petit que el 35% en pes.   

b) El límit líquid serà inferior a quaranta (LL < 40). 

c) La densitat màxima corresponent a l'assaig Proctor normal no serà més petita de 
1'750 Kg per dm3.   

d) L'índex CBR serà més gran de cinc (CBR > 5) i l'inflament mitjà serà inferior al 
2%.   

e) El contingut de matèria orgànica serà inferior a 1'1%.   
 

La procedència dels materials, tant pels coronament com pels nuclis i fonaments, 
haurà d'ésser comunicada per escrit al Director de l'obra, junt amb els resultats dels 
assaigs realitzats per un laboratori homologat, que acreditin que compleixen les 
característiques indicades, i que s'hauran de realitzar, com a mínim, quinze dies abans 
de començar el terraplenat. 

 

2.4.3 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície d'assentament   
 

En primer lloc es procedirà a l'esbrossat del terreny d'acord amb les condicions 
establertes a l'apartat 1.1. A continuació es procedirà a l'extracció dels materials 
inadequats, si n'hi hagués, en la profunditat indicada als plànols, o que mani el 
Director de l'obra.   

Si el terraplè s'hagués d'establir a mitja vessant, el Director de l'obra  podrà exigir 
l'escalonament de la mateixa.   
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• Extensió de les tongades   
 

Una vegada preparat l'assentament del terraplè, es procedirà a la seva  execució 
utilitzant els materials descrits als apartats 1.5.2.1. i 1.5.2.2., estenent- los per 
tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les 
tongades serà suficientment reduït perquè puguin compactar-se en el grau exigit en 
tot el seu gruix amb els mitjans disponibles. No s'estendrà cap tongada abans d'haver 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i sigui 
autoritzada la seva extensió pel Director de l'Obra. Quan la tongada subjacent estigui 
estovada per una humitat excessiva, el Director no autoritzarà l'extensió de la 
següent.   

 

Durant l'execució de les obres la superfície de les tongades haurà de tenir la pendent 
transversal necessària per assegurar el desguàs de les pluges sense perill d'erosió.   

Els equips de transport i extensió de terres operaran en tota l'amplada  de cada capa.   

 

• Humectació i dessecació   
 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si fos  necessària. El 
contingut òptim d'humitat s'obtindrà a la vista dels resultats d'assajos, que es 
realitzaran "in situ".   

En el cas que sigui necessari d'afegir-hi aigua, aquesta operació es realitzarà de 
manera que la distribució sigui uniforme.   

En el cas que la humitat sigui excessiva, es procedirà a la seva dessecació, bé orejant-
la, o bé mitjançant l'addició de calç viva.   

 

• Compactació   
 

Una vegada aconseguida la humitat idònia, es procedirà al compactat  mecànic de la 
tongada.   

Els graus de compacitat a obtenir seran els següents:   
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a) Coronament, 100% de la màxima establerta a l'assaig Proctor normal.  

b) Nucli i fonament, 95% de la màxima establerta a l'assaig Proctor  normal.   

 

  Aquestes determinacions es faran segons la normativa d'assaig NLT- 107/72. 

 

2.4.4 Limitacions a l’execució 
L'execució de les obres haurà d'aturar-se quan la temperatura a l'ombra  baixi per sota 
dels 2 graus centígrads (2ºC).   

Sobre les capes en execució haurà de prohibir-se l'acció de qualsevol tipus de tràfic.   

 

2.4.5 Amidament i abonament 
Els terraplens s'abonaran per m3 mesurats sobre els plànols de perfils  transversals.   
El treballs de refí de la superfície d’acabat del terraplenat, àdhuc talussos, d’acord 
amb els plànols i les indicacions de la Direcció de les Obres, es consideren incloses 
dins del preu del terraplè, i per tant no es tindran en compte a efectes de facturació. 

 

2.5 Replens localitzats 

 

2.5.1 Definició 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de terres en els replens de rases, 
extradós d'obres de fàbrica, i qualsevol altra zona que, per les seves dimensions, no 
permeti la utilització dels mateixos equips amb que es fan els terraplens.   

 

2.5.2 Materials a utilitzar 
S'utilitzarà el material procedent de l'excavació.   
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2.5.3 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície d'assentament   
 

  Serà d'aplicació l'article 2.4.3.   

 

• Extensió de tongades i compactació   
 

Els materials de replè s'estendran per tongades de gruix uniforme i sensiblement 
paral·leles.   

El gruix de les tongades serà suficientment reduït perquè puguin ser compactades en 
tot el seu volum amb els mitjans disponibles.   

El replè junt a les obres de fàbrica es farà de manera que el nivell de  terres sigui el 
mateix a tots dos costats. No s'iniciarà el replè junt a les estructures fins que aquestes 
no estiguin acabades i hagin assolit la resistència prevista.   

S'hauran de prendre les precaucions oportunes per facilitar el desguàs  durant 
l'execució de les obres, evitant que aquest produeixi erosions.   

El grau de compactació a obtenir serà igual al de les terres adjacents situades al seu 
propi nivell.   

 

• Limitacions a l'execució  
  

Les obres hauran d'aturar-se quan la temperatura a l'ombra baixi per  sota dels 2 
graus centígrads (2ºC).   

 

• Amidament i abonament   
 

Els replens localitzats s'abonaran per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols. 
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3 Paviments 
  

3.1 Sub-bases granulars 

 

3.1.1 Definició 
Es defineix com sub-base granular a la capa de material granular situada entre la base 
del ferm i l'esplanada. 

 

3.1.2 Materials 
 

• Condicions generals 

 
Els materials a utilitzar seran àrids naturals o procedents de matxucat de pedrade 
cantera o natural, sols seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga, o 
d'altres matèries estranyes. 

• Composició granulométrica 

 

a) La fracció retinguda pel tamís 0'080 UNE serà més petita que els dos terços 

(2/3) de la fracció retinguda pel tamís 0'40 UNE, en pes. 

b) La corba granulomètrica del material estarà compresa dins els límits establerts pel 
quadre següent: 

 

TAMÍS UNE CERNIT 
PONDERAT 

ACUMULAT % 

50 100 

25 79-95 

10 40-75 

5 30-60 

2 20-45 
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0.40 15-30 

0.80 5-15 

 

c) La magnitud màxima no sobrepassarà la meitat (1/2) del gruix de la tongada 
compactada. 

 

• Qualitat 

 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig "Los Angeles", segons la norma NTL-
149/72, serà mes petit de cinquanta (50). 

 

• Capacitat portant 
 

L'índex CBR, determinat d'acord amb la norma NTL-111/58, serà més gran de 

vint (20). La procedència dels materials, així com els resultats dels assaigs (realitzats 
per un laboratori homologat) que garanteixin aquestes qualitats, hauran d'ésser 
comunicats al Director de l'obra 15 dies abans de l'inici de la unitat d'obra. 

 

3.1.3 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície de suport 
 

La sub-base no s'estendrà mentre no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 
ha d'assentar-se té la deguda densitat i les rasants indicades als plànols. 

 

• Extensió i compactació de les tongades 

 
Un cop comprovada la superfície d'assentament, es procedirà a l'extensió dels 
materials, prenent les precaucions necessàries per evitar la segregació o contaminació 
del material, en tongades de gruix suficientment reduït per obtener en la seva totalitat 
la densitat prevista amb els mitjans disponibles. 
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Després d'estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si calgués. L'operació 
d'afegir aigua es farà de manera que la humectació dels materials sigui uniforme. 

Un cop assolit el grau d'humitat idoni, es procedirà a la compactació mecànica, fins a 
obtenir una densitat igual, com a mínim, al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor, modificat segons la norma NTL-108/72. 

Cada passada haurà de solapar amb l'anterior un ample no inferior a un terç (1/3) de 
l'element compactador. 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat l'anivellació i grau de 
compactació de la precedent. 

 

3.1.4 Toleràncies de la superfície acabada 
Es disposaran estaques de referència a l'eix i vores del vial, distanciades un màxim de 
20 metres, i anivellades fins mil·límetres (mm). 

La superfície acabada no haurà de sobrepassar en cap punt a la teòrica, ni diferir en 
més d'un dècim (1/10) del gruix previst als plànols per a la sub-base granular. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb 
una regal de 3 m., aplicada tant paralel·la com a normal a l'eix del vial. 

Les irregularitats que sobrepassin les previsions, hauran d'ésser corregides pel 
Contractista. 

 

3.1.5 Limitacions a l’execució 
Les obres hauran d'aturar-se si la temperatura a l'ombra baixa per sota dels dos graus 
centígrads (2°C). 

Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic. 

 

3.1.6 Amidament i abonament 
S'abonaran per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre les seccions 
tipus establertes als plànols. 
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3.2 Bases granular (Tot-u artificial) 

 

3.2.1 Definició 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. El tot-ú 
artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 

 

3.2.2 Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria: - La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat 
de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes. 

a) La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 

b) La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren 
al següent quadre: 

 

TAMISSOS UNE Z1 ACUMULAT EN % Z2 Z3 

50 100 - - 

40 70-100 100 - 

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100 

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0.40 10-30 10-30 10-30 

0.080 5-15 5-15 5-15 
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c) La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a 
mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. 

d) El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta (<30). 

e) El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35. 
f) El material podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució 
de l'assaig del material després de compactar). 

g) El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% 
de l'Assaig Proctor Modificat. 

h) El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 
700 cm2. serà superior a 100 QG/cm2. per a unes pressions compreses entre 2,5 
i 3,5 Qg/cm2. 

i) La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la 
màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor modificat. Aquesta condició de 
densitat es comprà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora 
pous, embornals i elements singulars de calçada). 

 

3.2.3 Toleràncies de la superfície acabada 
Es disposaran estaques de referència a l'eix i vores del vial, distanciades un màxim de 
20 metres, i anivellades fins mil·límetres (mm). 

La superfície acabada no haurà de sobrepassar en cap punt a la teòrica, ni diferir en 
més d'un dècim (1/5) del gruix previst als plànols per a la base granular. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 10mm quan es comprovi amb 
una regla de 3 m., aplicada tant paral·lela com normal a l'eix del vial. 

Les irregularitats que sobrepassin les previsions, hauran d'ésser corregides pel 
Contractista. 

 

3.2.4 Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre 
els plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la 
resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
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3.3 Regs d’imprimació 

 

3.3.1 Definició 
Es defineix com regs d'imprimació a l'aplicació de lligant bituminós sobre una capa 
no bituminosa, com a preparació per a l'aplicació d'una capa bituminosa. 

La seva execució comprèn: 

a) Preparació de la superfície existent. 

b) Aplicació de lligant bituminós. 

 

3.3.2 Materials 
Per als regs d'imprimació s'utilitzarà emulsió asfàltica tipus ECR-O, que haurà de 
correspondrà les característiques següents: 

 

CARACTERÍSTICA 
NORMA 

D’ASSAIG NLT 
MÍNIM MÀXIM 

Viscositat Saybolt 138/72 - 100 

Càrrega de les 
partícules 

194/73 positiva positiva 

Ph 195/73 2 6 

Contingut en aigua 
% 

137/72 - 55 

Fluidificant per 
destil·lació % 

139/72 - 5 

Betum asfàltic 
residual % 

139/72 45 - 

Sedimentació a 7 
dies 

140/72 - 10 

Tamissat % (tamís 142/72 - 0.10 
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0.80 UNE) 

ASSAIG SOBRE EL 
RESIDU DE 

DESTIL·LACIÓ 
   

Penetració 0.1 mm 
(25ºC, 5 cm/min) 

124/72 130 200 

Ductibilitat cm 

(25ºC, 5 cm/min) 
126/72 40 - 

Solubilitat amb 
Tricloroetilè % 

130/72 97.5 - 

 

El contractista haurà de presentar certificat del fabricant, garantint aquestes 
característiques. 

 

3.3.3 Dosificació 
La dosificació d'emulsió a utilitzar als regs d'imprimació, serà d'un quilogram per 
metre quadrat (1Kg/m2). Malgrat tot, el Director de l'obra podrà modificar aquesta 
dosificació a la vista de les proves realitzades a l'obra. 

 

3.3.4 Equip necessari 
El distribuidor de lligant anirà muntat sobre pneumàtics, haurà d'ésser capaç d'aplicar 
la dotació establerta, a la temperatura idònia. 

El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient, i haurà de 
permetre la recirculació en buit del lligant. Haurà de disposar de llança de mà per a 
poder regar llocs inaccessibles. 

L'equip estarà dotat d'un sistema de calefacció i d'un termòmetre graduat en graus 
centígrads (°C) l'element sensible del qual no podrà estar en les proximitats de 
l'element calefactor. 
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3.3.5 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície existent 
 

Abans d'iniciar el reg es comprovarà que la superfície que hagi de rebre'l compleix les 
condicions exigides per la unitat d'obra corresponent, i que no està estovada per un 
excés d'humitat. 

Una vegada fetes les comprovacions indicades, es procedirà a netejar, la superfície, 
eliminant tota la resta de pols, brutícia, fang, o qualsevol materia solta que pugui 
ésser perjudicial, utilitzant maquinària adequada. 

 

• Aplicació del lligant 

 
Abans de procedir a l'extensió del lligant, la superfície haurà de regar-se lleugerament 
amb aigua, emprant la quantitat suficient per humitejar la superfície, però sense 
saturar-la, a fi de facilitar la penetració posterior del lligant. 

L'aplicació del lligant es farà quan la superfície mantingui encara una certa humitat, 
estenent el lligant de forma uniforme i prenent la duplicitat d'aplicació a les juntes 
transversals de treball. Es prendran les precaucions oportunes per garantir que les 
difusions treballen normalment en el moment d'iniciar els treballs després de cada 
junta de treball. 

El Director de l'obra podrà subdividir la dotació per aplicar-la en dos cops. 

Es protegiran, per evitar de tacar-los, tots els elements constructius o accessoris, com 
ara voreres, tanques, arbres, etc. 

 

3.3.6 Limitacions a l’execució 
El reg d'imprimació solament s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
de deu graus centígrads (10°C) i no existeixi risc de pluges. De totes maneres, si la 
temperatura té tendència a pujar el límit, podrà fixar-se en cinc graus 5°C. 

L'aplicació del reg es programarà de manera que l'extensió de la capa bituminosa 
posterior es faci abans que aquell hagi perdut les seves propietats com element 
d'unió. 
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3.3.7 Amidament i abonament 
La correcció de defectes de la capa subjacent es considerarà compresa en la unitat 
d'obra corresponent i, per tant, no serà objecte d'abonament a part. 

El lligant s'abonarà per tones realment aplicades, mesurades pesant l'estenedora 
abans i després de l'aplicació. 

 

3.4 Regs d’adherència 

 

3.4.1 Definició 
Es defineix com reg d'adherència a l'aplicació de lligant bituminós sobre una capa 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta una altra capa bituminosa. 

L'execució inclou: 

• Preparació de la superfície. 

• Aplicació del lligant bituminós. 
 

3.4.2 Materials 
Serà d’aplicació l’article 3.3.2. 

 

3.4.3 Dosificació 
La dosificació d'emulsió a utilitzar als regs d'adherència serà de 600 g/m2. 

Malgrat tot, el Director de l'obra podrà modificar aquesta quantitat en funció de les 
proves realitzades a l'obra. 

 

3.4.4 Equip necessari 
Serà d’aplicació l’article 3.3.4. 
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3.4.5 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície existent 
 

Serà d'aplicació allò que estableix el capítol 3.3.5. 

 

• Aplicació del lligant 

 
L'aplicació del lligant es farà amb la dosificació i temperatura indicades, prenent les 
precaucions que s'indiquen al capítol 3.3.5. 

 

3.4.6 Limitacions a l’execució 
Serà d'aplicació allò que estableix el capítol 3.3.6. 

 

3.4.7 Amidament i abonament 
Serà d'aplicació allò que estableix el capítol 3.3.7. 

 

3.5 Tractament superficials 

 

3.5.1 Definició 
Es defineix com simple tractament superficial (S.T.S.) a l'aplicació d'un lligant 
bituminós sobre una superfície, seguit de l'extensió i compactació d'una capa d'àrid. 

L'aplicació consecutiva de dos simples tractaments superficials, en general de 
distintes característiques, es denomina doble tractament superficial (D.T.S.) 

L'execució del S.T.S. inclou: 

a) Preparació de la superficie 
b) Aplicació del lligant 

c) Extensió i piconat de l'àrid 
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En cas de D.T.S., s'inclou, a més: 

d) Segona aplicació del lligant 
e) Segona extensió i piconat de l'àrid 

 

3.5.2 Materials 
 

• Lligant bituminós 

 
Serà d'aplicació el que estableix el capítol 3.3.2. 

 

• Àrids 

 
Els àrids a utilitzar en tractaments superficials procediran del matxucat de pedra de 
cantera o natural. En aquest cas, hauran de tenir com a mínim un 75% en pes 
d'elements matxucats que presentin dues o més cares de fractura. 

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, I 
exempts de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

En el moment de l'aplicació, l'àrid no haurà de contenir més d'un 4% d'aigua lliure. 

El fus al que haurà d'ajustar-se l'àrid serà el següent: 

TAMÍS UNE CERNIT PONDERAT ACUMULAT % 

10 100 

6.3 90-100 

5 20-25 

3.2 0-15 

2.5 - 

1.25 0-5 

 
El coeficient de desgastament mesurat per l'assaig "Los Angeles" segons la norma 
NLT-149/72 serà inferior a 30. 
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3.5.3 Dosificació dels materials 
La dosificació per als S.T.S. serà la següent: 

 

ÀRID LLIGANT 

6 l/m2 0,6 kg/m2 

 

La dosificació per als D.T.S. serà: 

 ÀRID LLIGANT 

1ª Aplicació 8 l/m2 0,9 kg/m2 

2ª Aplicació 6 l/m2 0,8 kg/m2 

 

3.5.4 Equip necessari 
 

• Equip per a l'extensió del lligant 

 
Serà d'aplicació el capítol 3.3.4. 

 

• Equip per a l'extensió de l'àrid 

 
S'utilitzaran estenedores mecàniques incorporades a camions, o bé autopropulsades. 

 

• Equip de piconat 

 
S'utilitzaran compactadors pneumàtics d'un pes superior a cinc tones (5 Tm). 

 

 



Projecte d’obra de pas de l’Avinguda del Coll d’en Ferran sobre el Torrent de Santa Magdalena   PCTG 

 

33 
 

 

3.5.5 Execució de les obres 
 

• Preparació de la superfície existent 

 
Serà d'aplicació el capítol 3.3.5. 

 

• Aplicació dels lligants 

 
Serà d'aplicació el capítol 3.3.5. 

En cas de D.T.S., el segon reg haurà de fer-se abans de vint-i-quatre hores després 
d'haver fet el primer. 

 

• Extensió i piconat de l'àrid 

 
L'extensió de l'àrid es farà immediatament després de l'aplicació del lligant amb la 
dotació establerta, i fent avançar l'estenedora marxa enrera per evitar el contacte dels 
pneumàtics amb la superfície regada. 

Acabada l'extensió, es procedirà a la compactació, que es farà longitudinalment, 
començant per les vores, i avançant cap a l'eix. En cada passada haurà de solapar-se 
un terç (1/3) de l'amplada de l'element compactador. 

El piconat es continuarà fins que s'obtingui una superfície llisa i estable, havent de 
quedar acabat abans de mitja hora d'iniciada l'extensió. 

 

3.5.6 Limitacions a l’execució 
Els tractaments superficials es faran quan la temperatura a l'ombra sigui superior a 
deu graus (10°C), i no hi hagi risc de precipitacions atmosfèriques. La temperatura 
mínima podrà establir-se en cinc graus (5°C) quan tingui tendència a apujar-se. 

No es realitzaran tractaments superficials sobre superfícies mullades. 

Sobre els tractaments realitzats es procurarà d'evitar el tràfic durant les primeres 24 
hores. Si no fos possible, es limitarà la velocitat a 30 Km/h. 
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3.5.7 Amidament i abonament 
La preparació de la superfície es considerarà inclosa en la unitat d'obra corresponent 
a la construcció de la capa subjacent, i per tant no s'abonarà per separat. 

Els lligants, inclosa la seva extensió, s'abonaran per tones realment utilitzades, 
mesurades per diferència de pesades abans i després de realitzat el reg. 

Els àrids, inclosa la seva extensió i compactació, s'abonaran per tones, que es pesaran 
en bàscula degudament contrastada. 

 

3.6 Mescles bituminoses 

 

3.6.1 Definició 
Es defineix com mescla bituminosa en calent a la combinació d'àrids i un lligant 
bituminós per realitzar, en la qual calgui prèviament escalfar els àrids i el lligant. 

La mescla s'estendrà i compactarà a temperatura superior a l'ambiental. 

L'execució inclou: 

a) Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
b) Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla. 

c) Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
d) Transport de la mescla. 

e) Extensió i compactació de la mescla. 

 

3.6.2 Materials 
 

• Betums 

 
El betum asfàltic a utilitzar serà del tipus B-40/50, i haurà de respondre a les 
característiques següents: 
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CARACTERÍSTIQUES 
NORMA 

D’ASSAIG NLT 
MÍNIM MÀXIM 

Penetració 

(a 25ºC, 100g, 5 s) 

0'1 mm 

124/72 40 50 

Ìndex de penetració 181/72 -1 +1 

Pèrdua per escalfament 

(a 163ºC, 5h)% 
128/72 - 0.5 

Penetració en el 

residu després de 

pèrdues per 
escalfament 

en % de la penetració 

original % 

124/72 75 - 

Solubilitat en tricloretilè 

% 
130/72 99 - 

Punt de Fraass ºC  - -4 

Contingut d'aigua 

(en volum) % 
123/72  0.2 

 

• Àrids 

 
a) Àrid gruixut 

Es defineix com àrid gruixut a la fracció retinguda pel tamís 2'5 UNE. 
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Haurà de procedir del matxucat de pedra de cantera. Es composarà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, 
brutícia, argila i d'altres matèries estranyes. 

El coeficient de desgastament mesurat a l'assaig "Los Angeles", segons NLT 
149/72, serà més petit de 30. L'índex de lloses de les diferents fraccions, 
determinat segons la NLT 354/74, serà inferior als límits establerts al quadre 
següent: 

 

FRACCIÓ ÍNDEX 

40-50 40 

25-20 35 

20-12.5 35 

12.5-10 35 

10-6.3 35 

 
b) Àrid fi 

Es defineix com àrid fi el que passa pel tamís 2'5 UNE, i queda retingut pel 
0'080 UNE. 

Procedirà del matxucat de pedra de cantera, i estarà format per elements nets, 
sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, argila, brutícia o 
qualsevol matèria estranya. 

L'índex de desgastament mesurat per l'assaig "Los Angeles" serà més petit de 
30. 

 

c) Filler 

Es defineix com filler a la fracció que passa pel tamís 0'080 UNE. 

El filler serà un producte comercial fabricat especialment per a aquesta 
finalitat. 
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3.6.3 Tipus de mescla 
Els tipus de mescla a utilitzar seran els següents: 

 

Capa de base G-25 

Capa intermitja S-20 

Capa de rodadura D-12 

 

 

3.6.4 Equip necessari 
 

• Elements de transport 

 
Seran camions de caixa llisa, estanca, perfectament neta, i que hauran de tractar-se 
amb un producte que impedeixi l'adherència de la mescla. 

La caixa tindrà un forma de manera que mentre s'efectuï l'abocament a l'estenedora, 
aquesta no la toqui. 

Els camions hauran d'estar provistos d'un cobertor que protegeixi la mescla calenta 
durant el transport. 

 

• Estenedora 

 
L'estenedora serà autopropulsada, dotada dels elements necessaris per estendre la 
mescla, amb la configuració desitjada, i amb un mínim de precompactació. 

Estarà dotada de l'equip d'anivellació automàtic, amb regla de 4m. com a mínim. 

L'amplada d'extensió serà igual a la meitat de l'amplada del carrer, havent d'estar 
dotada de dispositiu automàtic de canvi d'amplada, entre un mínim de 3m. i un 
màxim de 6m. 
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• Equip de compactació 

 
S'utilitzaran un mínim de dos elements de compactació. Tots dos autopropulsats, 
amb dispositiu de neteja de les llantes o pneumàtics, i elements per a mantenirlos 
humits. 

a) El primer equip tindrà llantes metàl·liques (dos cilindres o tricicle) amb dispositiu 
vibrador, que haurà de desconnectar-se automàticament al fer la inversió de 
marxa. Els rodets estaran en bon estat i no podran presentar solcs ni 
irregularitats. 

b) El segon equip anirà sobre pneumàtics, amb una disposició que permeti 
l’encavalcament del tren davanter amb el posterior. 

 

 

3.6.5 Execució de les obres 
 

• Fórmula de treball 

 
La fabricació de les mescles bituminoses no s'iniciarà fins que no s'hagi aprovat la 
fórmula de treball. 

Aquesta fórmula haurà d'indicar: 

a) Granulometria dels àrids combinats, per tamisos 40, 25, 20, 12'5, 10, 5, 2'5, 0'63, 
0'32, 0'16, i 0'080 UNE. 

b) Percentatge (%) en pes del total dels àrids, de lligant bituminós a emprar. 

c) Temperatura màxima i mínima d'escalfament dels àrids i lligant. 

d) Temperatura màxima i mínima de la mescla a la sortida de la mescladora. 

e) Temperatura mínima de la mescla a la descàrrega des dels transports. 
f) Temperatura mínima de la mescla a l'inici de la compactació. 

 
El criteri de projecte de les mescles pel mètode Marshall, serà el següent (NLT 
159/75): 

CARACTERÍSTIQUES UNITATS MÍNIM MÀXIM 

Nº de cops a cada cara   75 

Estabilitat Kg/l 750 - 
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Deformació Mm 2 3.5 

Buits en mescla %:    

Capa rodadura  3 5 

Capa intermitja  3 8 

Capa base  3 8 

Buits en àrids %:    

D-12  15  

S-20  14  

G-25  13  

 

Les toleràncies admissibles respecte a la formula de treball seran: 

a) Per als àrids: 

 
Tamís > a 2,5 UNE ± 4% del pes total dels àrids 

2'5>tamís>0'16 UNE (ambdós inclosos) ± 3% del pes total dels àrids 

Tamís 0'080 UNE ± 1% del pes total dels àrids 

 

b) Per al lligant: 

 
± 0'3% del pes total dels àrids 

 

• Transport 

 
Es prendran les precaucions necessàries perquè la temperatura de la mescla al 
moment d'abocar-la a l'estenedora sigui l'adequada. 
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• Preparació de la superfície existent 

 
La mescla no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
s'ha d'assentar té la densitat i rasant indicades als plànols.  

Els regs previs es faran d'acord amb els capítols corresponents. Es comprovarà que 
ha passat el temps suficient per al curat, però també que no se sobrepassi, ja que 
aquests regs podrien perdre les seves propietats adherents. 

 

• Extensió i compactació 

 
Darrera de les estenedores hauran de disposar-se el suficient nombre d'obrers 
especialitzats, que corregeixin manualment els possibles defectes. 

La compactació es farà a la major temperatura possible, i es continuarà mentre la 
mescla estigui calenta, fins a obtenir la densitat prevista empremta deixada per la 
compactació. 

Les compactadores hauran de dur els rodets tractors del costat de l'estenedora. 

Es posarà especial atenció a la compactació de les juntes, tant longitudinals com 
transversals. 

El Director de l'obra indicarà les característiques i precaucions que s'hauran de 
prendre en l'execució de les juntes. S'evitarà especialment la coincidencia vertical de 
juntes de les diferents capes. 

Cada estenedora haurà de dur en tot moment, a disposició del Director de l'obra, un 
termòmetre apropiat per comprovar la temperatura de les mescles, una regla de 3m., 
i un nivell de mà. 

 

• Tolerància de la superfície acabada 

 
La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de 10 mm. en la capa de 
rodadura, o en 15 mm. en la resta de les capes. 

Una vegada comprovada la superfície, longitudinal i transversalment, amb una rega 
de 3 m., aquesta no podrà presentar irregularitats superiors a 5 mm. en la capa de la 
rodadura, o superiors a 8 mm. en la resta de les capes. 

En tot cas, la superfície acabada presentarà una textura uniforme, exempta de 
segregacions, i no retindrà aigua en cap zona. 
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• Limitacions a l'execució 

 
L'extensió de mescles no es farà quan la temperatura a l'ombra estigui per sota dels 
5°C, o es produeixin precipitacions atmosfèriques. En cas de ven fort, el Director de 
l'obra podrà augmentar el límit de temperatura. 

 

• Amidament i abonament 

 
Les mescles bituminoses s'abonaran per tones realment utilitzades, mesurades per 
passades fetes en bàscules degudament contrastades. 

 

 

 

4 Obres de fàbrica 

 

4.1 Formigons en massa o armats 

 

4.1.1 Definició 
Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, a les que utilitzen com a 
material fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures de ferro. 

   

4.1.2 Materials 
 

• Formigons   
 

S'utilitzaran exclusivament formigons fabricats a plantes fixes amb control sistemàtic 
de fabricació.   

El fabricant haurà de garantir que la resistència característica del subministrament és 
igual a la que s'especifica per a cada cas als plànols.   



Projecte d’obra de pas de l’Avinguda del Coll d’en Ferran sobre el Torrent de Santa Magdalena   PCTG 

 

42 
 

La consistència mesurada amb el con d'Abrams donarà un assentament màxim de 5 
cm.   

Durant el formigonat es faran com a mínim tres sèries de tres proves  diàries, que es 
conservaran i assajaran segons els normes UNE 7240, i UNE 7242.   

 

• Armadures   
 

Els ferros a utilitzar en la confecció d'armadures seran barres corrugades o malles 
electrosoldades.   

Hauran d'ésser de marca coneguda, i no s'admetran barreges de marques per a una 
mateixa obra.   

La forma i dimensions de les armadures serà la que es defineix als plànols.   

No s'acceptaran barres que presentin esquerdes o esvorancs de secció superior al 5%.   

Els radis interiors de doblegat de les barres seran superior als definits a la taula 
següent (excepte per ganxos i patilles):   

 125 150 175 200 225 250 300 350 

4200 10ø 10ø 8ø 7ø 7ø 6ø 5ø 5ø 

4600 10ø 11ø 9ø 8ø 7ø 7ø 6ø 5ø 

5000 10ø 12ø 10ø 9ø 8ø 7ø 6ø 5ø 

 

Els estreps podran doblegar-se amb radis més petits, sempre que no produeixin 
principi de fissuració. El doblegat es farà sempre en fred, i a petita velocitat. 
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4.1.3 Execució de les obres 
 

• Encofrat i desencofrat   
 

Tant les unions com les peces que conformen l'encofrat hauran de tenir la resistència 
i rigidesa suficients perquè durant el procés de formigonat, vibrat i enduriment, no es 
produeixin deformacions superiors a cinc mil·limetres (5 mm).   

Els encofrats i fons plans de més de 6 metres de llum lliure, es disposaran a la 
contrafletxa necessària perquè, una vegada desencofrat i carregat, l'element conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós.  

Els motllos usats que hagin de servir per a noves utilitzacions, seran acuradament 
netejats i rectificats.   

El Contractista prendrà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades, col·locant-hi, si calgués, angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat, o qualsevol altre procediment de la mateixa eficàcia.   

El Director de l'obra podrà autoritzar la utilització de matavius en aquestes arestes.   

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment llises com perquè 
els paraments de les peces de formigó no presentin imperfeccions de més de 5 mm.   

Tant les superfícies de l'encofrat com els productes que puguin aplicar-se'ls, no 
contindran substàncies perjudicials per al formigó.   

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per impedir  l'absorció 
d'aigua de la massa.   

Les juntes entre taules hauran de permetre l'enduriment de les mateixes per efecte de 
la humitat, però sense deixar escapar la pasta. Podrà autoritzar-se l'ús de segelladores 
adients.   

Abans d'iniciar-se el formigonat, el contractista haurà d'obtenir l'aprovació de 
l'encofrat.   

Els productes utilitzats com a desencofrant, hauran d'estar aprovats pel Director de 
l'obra.   

El deseconfrat d'elements verticals de petita alçada, podrà fer-se als tres dies del 
formigonat, a no ser que durant aquest temps s'hagin produït baixes temperatures.   

Els elements horitzontals i verticals de gran alçada es desencofraran als  set dies, amb 
les mateixes limitacions.   
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Els filferros i ancoratges que hagin de quedar fixats al formigó, es tallaran arran de 
parament.   

 

• Col·locació d'armadures   
 

 Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid no adherent.   

Es disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols, i es fixaran de  manera que 
mantinguin la seva posició durant les operacions d'abocament i vibrat del formigó. 
S'utilitzaran elements adients per garantir la distància correcta entre armadures i 
encofrats.   

En tot cas, es respectaran les indicacions de la instrucció EHE de Formigó 
Estructural.   

 

• Transport, abocament i compactació del formigó  
  

El transport es realitzarà amb camions provistos d'elements d'agitació.   

En cas de temps calurós, es prendran les precaucions necessàries per evitar la 
dessecació de la massa, però queda prohibida expressament l'addició d'aigua.   

El temps entre la fabricació i l'abocament lliure del formigó no serà mai superior a 
una hora.   

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des de més d'un metre i  mig d'alçària.   

Queda prohibit de palejar-lo a gran distància, o fer-lo avançar amb rastrell distàncies 
superiors a un metre per dins dels encofrats. Es procurarà sempre que la distribució 
del formigó es faci en vertical, evitant de dirigir el broll directament sobre les 
armadures.   

Quan es faci l'abocament del formigó es tindrà cura que les armadures  quedin 
perfectament cobertes i en la posició prevista.   

En lloses, el formigonat es farà de manera que l'avanç es realitzi en tot el seu gruix.   

A les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems; omplint-les en tot el 
seu cantell, i procurant que no es produeixin segregacions enfront.   

En pilars, el formigonat es farà de manera que la velocitat no sigui superior a 2m. 
d'alçada per hora. Si el formigonat dels pilars i els elements recolzats al seu damunt 
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es fes de forma continua, s'hauran de deixar passar dues hores entre el formigonat de 
l'element vertical, i el de l'horitzontal, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi 
assentat definitivament.   

En cas de formigó ciclopi, es vigilarà que el formigó envolti perfectament les pedres, 
i que la separació entre aquestes sigui, com a mínim, tres vegades el gruix de l'àrid 
gros.   

La compactació es farà amb vibradors, la freqüència dels quals no serà inferior a 
6.000 cicles per minut.   

La vibració s'aplicarà de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que 
es produeixin segregacions locals ni fuites importants de beurada per les juntes de 
l'encofrat.   

La compactació haurà de ser més acurada i intensa junt als paraments i racons de 
l'encofrat, i a les zones de forta intensitat d'armadures, fins aconseguir que la pasta 
reflueixi a la superfície.   

En cap moment s'utilitzaran els vibradors com elements per repartir horitzontalment 
el formigó.   

 

• Curat del formigó   
 

Durant el temps d'enduriment del formigó haurà de mantenir-se la humitat, evitant 
totes les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar 
fissuracions de l'element formigonat.   

 

• Limitacions de l'execució   
 

No es procedirà al formigonat si es preveu que la temperatura pot arribar als zero 
graus, en les 48 hores posteriors al formigonat. A aquest efecte, si a les 9 hores la 
temperatura és més petita de 4°C, s'interpretarà com motiu suficient per preveure 
que el límit previst pot ésser assolit.   

En cas de vent fort o calor, s'hauran de prendre les precaucions necessàries per evitar 
la dessecació.    

En cas de pluja forta podrà optar-se per suspendre el formigonat o protegir el 
formigó fresc amb veles o d'altres mitjans adients.   
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• Amidament i abonament    
 

Els encofrats s'amidaran per metres quadrats de superfície de formigó mesurada 
sobre els plànols. No s'abonaran a part els encofrats que fossin necessaris per errors 
en  l'excavació o formigonats parcials.   

El ferro s'abonarà per quilograms, mesurats sobre plànols.   

Els trossos provinents de l'espuntat i solapes, produïts per excés de longitud, estaran 
contemplats en el preu unitari i, per tant, no seran objecte d'abonament a part.   

El formigó s'abonarà per metres cúbics mesurats sobre els perfils dels plànols. No 
s'abonaran a part els possibles excessos ocasionats per excavacions que no s'ajustin a 
les seccions establertes als plànols, llevat del cas que, segons l'article 2.3.4., hagin estat 
aprovats pel Director de les obres.  

 

4.2 Pilots 

 

4.2.1 Definició 
S’entén com a pilot de formigó “in situ” a l’element resistent de forma cilíndrica 
construit amb formigó en massa a l’interior del terreny, mitjançant extracció de les 
terres o desplaçant-les. La seva funció és transmetre al terreny les càrregues que 
soporta. 

 

4.2.2 Execució comú 
Durant l’execució s’han de tenir mesures preventives contra les entrades 
incontrolades d’agiua. Per això s’utilitzen mitjans de contenció com les entubacions, 
els lodos, etc. 

La neteja del fons de la perforació també s’ha de tenir en compte, abans del 
formigonat. 

Quant al formigonat, el formigó emprat ha de tenir alta capacitat de resistència 
contra la segregació, alta plasticitat i bona cohesió. A més, bona fluidesa, capacitat 
d’autocompactació i suficient treballabilitat durant el procés d’abocament. 
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Durant 4 hores, i com a minim durant tot el període de formigonat de cada pilot, la 
consistencia del formigó disposat ha de mantener-se en un con d’Abrams no inferior 
a 100 mm. 

 

El formigonat de cada pilot es realitzarà sense interrupció, fins la seva finalització, no 
admetent juntes de formigonat. 

El temps entre el final de la perforació i el formigonat ha de ser el menor possible. 

No es permetrà la contaminació del formigó per cap tipus de sòl, líquid i altre 
material que pugui perjudicar el comportament del pilot. 

Tampoc es permetrà l’inici d’execució d’un pilot que està a un radi d’entre 3 i 3,5 m 
(desplaçament de piots o entubació recuperable, respectivament) d’un altre fins que 
el formigó d’aquest últim no hagi adquirit una resistència mínima especificada en 
projecte.  

 L’operació de sanejament del cap del pilot i la col·locació dels encofrats per a la biga 
de lligat, tampoc s’iniciarà en el mateix temps anterior. 

Relacionat amb l’armat, les armadures longitudinals i transversal es cordaran 
fortament entre elles formant una gàbia. Aquesta será aixecada i col·locada sense 
patir deformacions. Es mantindran suspeses o recolzades per adoptar la posición 
correcta durant el formigonat. 

S’ha de tenir en compte que aquest armat ha de sobresortir per tal d’unificar-se 
després amb la biga de lligat, un cop s’hagi efectuat el sanejament del cap del pilot 
que será de, aproximadament, 50 cm.  

 

4.2.3 Execució específica 
Quant a la tècnica per a la realització d’aquest projecte, es tracta de pilots d’extracció 
amb entubacio o, més col·loquialment, “camisa” perduda. 

Si existeixen corrents subterrànies capaces de produir el rentat del formigó i el tall del 
pilot, o els terrenys són susceptibles de patir deformacions degut a la pressió lateral 
exercida pel formigó, s’han de considerar deixar les camises perdudes. 

L’entubació s’introduirà en el terreny mitjançant excavació, fins la profunditat 
requerida. El descens de l’entubació es realitzarà sempre per davant de l’excavació, 
excepte quan s’hagin d’atravessar capes que requereixen el trepà.  
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Realitzada l’excavació i abans de col·locar les armadures i formigonar el pilot, 
s’introduirà dins de l’entubació la camisa perduda. Es mantindrà suspesa des de la 
boca de la perforació, fins la finalització de les operacions de formigonat. 

 

 

 

5 Senyalització 

5.1 Marques vials 

 

5.1.1 Definició 
Es defineix com marques vials a les línies, paraules o símbols pintades sobre el 
paviment, voreres o d'altres elements del carrer, amb la finalitat de regular el trànsit 
de vehicles i vianants. 

Inclou les operacions de: 

a) Preparació de la superfície aplicada 

b) Pre-marcatge 

c) Pintada de marques 
 

5.1.2 Materials i aplicació 
Les pintures a utilitzar en marques vials reflexives compliran les especificacions de 
l’article 278 del PG3 (pintures per a marques vials reflexives), i les microesferes a utilitzar 
en aquestes compliran les especificacions de l’article 289(Microesferes de vidre a utilitzar 
en marques vials reflexives). 

La pintura s'aplicarà amb un rendiment comprès entre 2'4 i 2'7 m2/l de pintura, amb 
una addició de microesferes de vidre compresa entre 1252 a 1296 g/l de pintura. 

La superfície pintada resultant haurà d'ésser satisfactòria per a la senyalització, a 
judici del Director de l'obra. 

 

5.1.3 Execució de les obres 
La pintura s'aplicarà sobre superfícies perfectament netes, exemptes de matèries 
despreses o mal adherides i totalment seques. 
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Abans de procedir a la pintada de les marques, el contractista haurà de sotmetre a 
l'aprovació del Director de les obres el pre-marcatge, realitzat amb punts separats a 
distàncies no més grans d'un metre. 

 

5.1.4 Limitacions a l’execució 
No podrà executar-se la pintada de marques vials els dies de vent fort, ni amb 
temperatures inferiors a zero graus. 

Sobre les marques acabades de pintar es prohibirà tota mena de trànsit durant el 
procés d'assecat inicial 

 

5.1.5 Amidament i abonament 
Quan les marques sigui d'amplada constant, s'abonaran per metres lineals realment 
pintats. 

En cas contrari, s'abonaran per metres quadrats realment pintats. 

La neteja del paviment i el replantejament de les marques, es considera inclòs dins el 
preu de la unitat d'obra pintat, i per tant no serà objecte d'amidament ni abonament 
per separat. 

 
 

5.2 Senyals de circulació 

Els senyals de circulació estaran construïts d'acord amb el que disposa l'artícle 701 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, Ordre 
Ministerial de 6 de febrer de 1.976, publicada al B.O.E. de 7 de juliol de 1976. 

Seran no reflectants, de 60 cms. de diàmetre o costat, i s'abonaran per unitats realment 
col·locades en obra, incloent dins el preu els elements de suport. 
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6 Recepció definitiva 

 

6.1 Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres, s'estableix en un any (1 any). 

 

6.2 Recepció provisional 

El contractista amb una antelació de quaranta-cinc dies feiners comunicarà per escrit a la 
Direcció de l'obra la data prevista per l'acabament d'aquesta. 

A la vista d'aquesta comunicació, el Director establirà la data per a la recepció provisional 
a la que, obligatòriament, haurà d'assistir-hi el contractista o el seu representant. 

De la recepció provisional s'estendrà acta que signaran el Director de l'obra i el 
contractista, amb les observacions i ordres que hauran d'acomplir-se per a fer efectiva la 
recepció. 

 

6.3 Conservació durant el termini de garantia 

El contractista respondrà dels danys i deterioraments que es puguin produir a l'obra 
durant el termini de garantia, a no ser que provi que han estat ocasionats pel mal us que 
d'aquesta haguessin fet els usuaris. En aquest cas, tindrà dret a que se li reemborsin les 
despeses necessàries per tornar l'obra a les condicions degudes, però no quedarà 
exonerat de l'obligació de dur a terme els dits treballs. 

 

6.4 Amidament general i liquidació 

El Director de l'obra, establirà la data en que s'ha d'efectuar l'amidament general de 
l'obra executada. 

Per a realitzar l'amidament general, s'utilitzaran com a dades complementaries la 
comprovació de replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments realitzats durant 
l'execució de les obres, el Llibre d'Ordres i totes aquelles que estimin oportú el Director i 
el Contractista. 

D'aquest acte s'aixecarà acta que signaran conjuntament el Director i el Contractista. 
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La liquidació es formularà aplicant-hi el resultat d'amidament general els preus dels 
quadres de preus i les condicions establertes al Plec de Condicions. 

 

6.5 Recepció definitiva 

Com a màxim un mes després d'haver acabat el termini de garantia, es procedirà a fer la 
recepció definitiva, per la qual cosa el Director de l'obra convocarà al contractista, que 
estarà obligat a assistir-hi.  

Del resultat de l'acte s'aixecarà la corresponent acta que signaran les dues parts. 

Si de l'examen de l'obra resultés que no es troba en les condicions degudes per a ésser 
rebuda amb caràcter definitiu, es farà constar a l'acta que s'inclouran les oportunes 
instruccions al contractista per la reparació del que s'ha construït, establint-se un nou i 
últim termini pel compliment d'aquestes instruccions. 

Finalitzat aquest termini, es procedirà a una nova revisió amb els mateixos requisits. 

 

6.6 Liquidació 

Un cop realitzada la recepció definitiva, es procedirà a redactar la liquidació, expedint-se 
la corresponent certificació si el saldo fos favorable al contractista. 

 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, Gener de 2013 
 

Laura Mateos Hernández 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 
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1 Programa i execució de les obres 

La primera fase inclourà els treballs de desviament del trànsit de la carretera C-15 (de dues 
calçades a una sola). En aquesta fase el contractista haurà de tenir en compte tota la 
senyalització necessària per al correcte desenvolupament d’aquesta tasca. 

En qualsevol cas, el programa de les obres indicarà amb precisió els terminis d’execució i 

progrés d’aquesta part de l’obra, que es comunicaran amb suficient anticipació a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

No es podran iniciar les obres pròpies d’enderrocament i construcció de la nova estructura 

fins que no hagi finalitzat la primera fase a sobre descrita, que haurà de comptar amb 
l’aprovació de la Direcció de les Obres. 

 

Un cop realitzats els desviaments de tràfic es podran iniciar les restants fases, que implica 
enderrocament de l’estructura actual en segona fase, construcció de la nova en 

tercera fase i la reposició del paviment, senyalització i acabats per últim. Acabada la primera 
meitat de l’estructura, es procedirà de la mateixa manera amb l’altra meitat (desviament, 
enderroc, construcció i reposició). 

 

El programa de les obres a presentar pel contractista tindrà molt present tots els punts 

anteriors i els desenvoluparà amb suficient detall per tal de que la Direcció de les Obres, a 
més de seguir-ne l’execució, pugui informar adequadament i amb seguretat sobre els 

terminis parcials d’execució tant a l’Ajuntament, com els propis veïns afectats. 

 

 

 

2 Desviament de tràfic 

Les obres presents al projecte es realitzen en un sector industrial parcel·lat i amb indústries 
existents i en activitat, adjacent a barris urbans consolidats de la ciutat (Masia d’en Barreres 
I). Tenint en compte, també, la gran quantitat de vehicles que circulen per la carretera C-15, 
es decideix realitzar talls parcials d’aquesta i no desviar tot el trànsit durant el transcurs de les 
obres pel Sector Masia d’en Barreres II. Així s’evita el col·lapse d’aquest. I s’assegura en tot 
moment l’accessibilitat rodada i de persones a les parcel·les tal i com es venia fent fins a 
l’inici de les obres. 

En cas d’interrupció inevitable per entrada i/o sortida de màquines de la zona d’obres, 
aquesta es reduirà al menor espai de temps possible. 
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Tal i com s’ha dit amb anterioritat, aquests desviaments del tràfic hauran de ser acceptats per 
l'Ajuntament, per la qual cosa caldrà comunicar-los amb la deguda antelació a la Policia 
Municipal. Així mateix caldrà tenir degudament informats (i amb suficient antelació) els 
representants de les indústries i activitats afectades. 

El programa d'obres del contractista haurà de tenir molt present totes aquestes 
circumstàncies, no podent-se interrompre en cap cas, sense l’aprovació de la Direcció de 

les Obres i del propi Ajuntament, el moviment propi de l'ocupació del sector. 

 

No podran ser objecte de reclamació econòmica per aquest motiu les possibles demores 

en l'execució de partides d'obra ni la necessitat d'executar determinades parts de l'obra 

per fases, que en qualsevol cas seran aprovades per la Direcció de les Obres, considerant-se 
el possible cost addicional inclòs als preus unitaris. 

 

La senyalització dels diferents desviaments de la circulació no seran d'abonament, entenent-
se inclosos als preus unitaris, com en el paràgraf anterior. 

 

En qualsevol punt i moment els desviaments esmentats tindran l'amplada suficient i 

l'anivellació adequada per al trànsit corresponent. 

 

 

 

3 Serveis existents 

Independentment de les indicacions sobre aquest tema que es donen en el projecte, el 
contractista haurà d’assabentar-se dels serveis existents a la zona i de comprovar-ne la 
ubicació en planta i en alçat d'aquells que puguin interferir amb les obres, essent a càrrec seu 
les reparacions per ruptures o deteriorament de les instal·lacions causades pels equips de 
l'obra. 

 

En els casos de dubte o desconeixement, el contractista realitzarà les cates necessàries per a 
la localització dels serveis que puguin quedar afectats per la realització de les obres. 
L’excavació i replè d’aquestes cates es mesurarà per volum real executat i valoraran segons 
un preu únic de realització de cata, sense que pugui ser motiu de reclamació econòmica la 
major cura en l’excavació degut a la possible presència de determinats serveis a localitzar. El 
preu esmentat inclou el posterior replè de la compactat de la cata, en les mateixes condicions 
que es demanen pel replè de rases en general. 

 

Tant de cara el trànsit d'obra com en qualsevol operació d'excavació, replè o compactació 
per sobre de les canonades i serveis existents el contractista haurà de tenir en compte les 
característiques mecàniques d'aquests per evitar-ne qualsevol dany, prenent a tal fi les 
precaucions necessàries i escollint la maquinaria adequada. Les possibles minves de 
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rendiments degudes a aquestes causes no podran ser motiu de reclamació econòmica per 
part del contractista, entenent-se incorporats en els preus de les partides d'obra 
corresponents. 

 

 
 

4 Enderrocs 

El pas inferior a la C-15 actualment existent s’enderrocarà prèviament a l’execució de la nova 
obra de fàbrica. L’enderroc s’abonarà segons el preu G214U020. Es mesurarà per volum 
d’estructura realment enderrocada. 

El rebliment dels forats sota nivell de llera que s’hagin de realitzar un cop enderrocada 
l’estructura, s’executaran, mesuraran i abonaran segons la partida d’obra G228U010. 

 

 

 

5 Paviments: enderrocs i reposicions 

La partida d’enderroc de paviment inclou l’enderroc del paviment existent ala carretera C-15, 
de qualsevol tipus, a excepció dels paviments de tot-ú o similars, amb excavació del material 
de base fins a una fondària màxima de 0,20 m (comptat des de la superfície inicial del 
paviment). 

Les unitats d’obra d’enderroc de paviment inclouen els treballs de demolició del paviment 

i excavació de la base fins a la fondària indicada i la càrrega i transport a abocador dels 
materials, àdhuc els cànons d’abocament. 

Aquesta partida es mesurarà i valorarà per superfície en m2 de paviment realment 
enderrocat. 

 

L’excavació addicional (per dessota dels 0,20 m especificats anteriorment) es mesurarà i 
valorarà com a excavació de rases segons la partida d’obra G222U102. 

En cas de que en la demolició o altres treballs posteriors es malmeti part del paviment 
adjacent a conservar, la seva reparació serà a càrrec del contractista sense dret a abonament. 

La reposició de paviments es valorarà segons les partides ordinàries d’execució de paviments 
previstes al projecte (bases i subbases de tot-ú, capes d’aglomerat), no essent motiu de 
reclamació econòmica el menor rendiment ni majors dificultats d’execució que es puguin 
objectar per realització de les partides en amples i superfícies reduïdes. 

Es considerarà un ample de carril de 3,5 metres amb un voral a banda i banda d’1 metre, 
amb la qual cosa la profunditat será de 16 metres (4 carrils) i una amplada de 21,4 metres 
(11,4 d’afectació de la nova estructura, més 5 metres a banda i banda per asegurar l’accés i 
treball de màquines).  
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L’enderroc de paviments existents de tot-ú o equivalents, tindrà la consideració d’excavació 
de terres o de rases, segons correspongui a l’operació que es realitzi; no seran per tant 
objecte d’amidament i valoració independent com a enderroc de paviments segons cap 
partida específica d’enderroc de paviments. 

 

Quant a reposició de paviment, en el projecte s'amiden i valoren per tonelada les mescles 
bituminoses en calent, sense incloure el reg d'emprimació o d'aherència que s’abonaran per 
m2 ni el betum asfàltic que s’abonarà per tonelada. 

Les unitats d'obra de base i subbase de tot-ú s'abonaran per m3. 

 

S’ha de tenir en compte que la reposició del paviment que s’enderroqui de la carretera C-15 
es farà d’acord amb allò establert al projecte al qual pertanyia aquesta (Projecte constructiu 
Eix Diagonal), respectant en tot moment la composició del paquet del ferm amb l’objectiu 
de mantenir tota la carretera tal i com estava abans de l’inici de les obres. 

 

 
 

6 Moviments de terra i enderrocs 

 

L’excavació de fonaments, es considera sense classificar, en qualsevol tipus de terreny o en 
roca; es mesurarà per volum teòric, mesurat sobre perfil. 

 

El trasdós dels murs es reblirà amb material seleccionat procedent de prèstecs interiors del 
sector. La Direcció d’obra escollirà els material a col·locar en aquest replè, que serà material 
adequat preferentment permeable. 

La partida d’obra s’executarà segons els articles 332 del PG3 (Plec de P.T.G. per a obres de 
carreters i ponts) i les indicacions de la Direcció d’Obra. 

En l’execució de la partida es tindrà especial cura de no danyar el geotextil ni la 
impermeabilització del trasdós del mur, sense sacrificar el nivell de compactació requerit per 
a les terres, adoptant les mesures correctores i operacions i mitjans auxiliars que faci falta per 
tal de garantir-ho. 

Es mesurarà per volum teòric mesurat sobre perfil, segons la unitat d’obra G226U030. El 
preu inclou la càrrega i transport des del punt d’amuntegament provisional, l’estesa, 
humectació i/o orejat, la compactació i totes les mesures i treballs auxiliars necessaris per a la 
correcta realització de la partida. 
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7 Estructura 

7.1 Armadures 

Es prohibeixen expressament la utilització de "latiguillos" d'acer que sobresurtin dels 
paraments de l'estructura. 

L'acer d'armar s'abonarà segons el preu únic indicat en el quadre de preus, indistintament 
del diàmetres i de la complexitat de l'armat, per kg de ferro col·locat. L'acer de les 
armadures de tallant (cèrcols) es valorarà al mateix preu. 

Així mateix aquest preu inclou els separadors, que seran de material plàstic inerte no 
degradable. Es prohibeix explicitament l'ús de materials de rebuig d'obra, materials 
ceràmics o qualsevol altre tipus de material porós com a separador de les armadures. 

L’amidament de l’acer d’armar es farà per kg de pes calculat segons les Especificacions 
de la Documentació Tècnica, d’acord amb el pes unitari teòric establert al PG 3/75 (taula 
241.2). 

Aquests criteris inclouen també les pèrdues i els increments de materials corresponents a 
retalls, lligams, empalmaments, separadors, distanciadors i tots els mitjans necessaris per 
a portar el ferro a tall d’obra, així com la maquinària necessària. Tots aquests conceptes 
es consideren inclosos en el preu i no seran de mesurament ni abonament independent. 

 

7.2 Encofrats 

 
Les unitats d’obra G4D0U010 i G4D0U015 (encofrat vertical en parament no vist i vist, 
respectivament) corresponen als encofrats verticals de fonaments, murs i lloses 
(perímetre), amb l’amplada i inclinació que correspongui segons plànols, dels elements 
estructurals de formigó armat com són: els fonaments, estreps, carregador, murets, pilars 
i elements singulars de l’estructura. 

Inclou tots els materials i operacions necessàries d’encofrat i desencofrat, així com tots 
els materials i operacions auxiliars, com poden ser la preparació de la superficie de 
recolzament, la preparació de les superfícies interiors dels encofrats amb desencofrant, el 
tapat de junt entre peces, l’apuntalment de l’encofrat, la finestres necessàries per a la 
neteja prèvia dels fons de murs i el bon vibrat del formigó, els estintolaments, tirants, etc. 

En el cas de l’encofrat en parament vist, les superfícies de l’encofrat en contacte amb les 
cares vistes hauran de ser llises sense rebaves ni irregularitats i es col·locaran angulars 
metàl·lics a les arestes exterior de l’encofrat o qualsevol altre procediment per a que les 
arestes vives del formigó quedin ben acabades; es col·locaran matavius en les arestes 
vives (allí on ho indiquin els plànols o la Direcció facultativa), i es formaran baix 
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relleus/depressions linials amb llistons o altre elements adequats, en les condicions i en 
els punts on indiquin els plànols o la D.O (junts de formigonat horitzontals, ... ) 

Es mesurarà per superficie resultant de formigó realment encofrada. 

L’unitat d’obra G4D8U010 correspon a l’encofrat inferior horitzontal de la llosa de 
compressió dels taulers. En la part compresa entre bigues l’encofrat serà perdut format 
per plaques de formigó armat de 0,04 m. 

El preu inclou tots el materials (tant d’encofrat perdut com recuperable) i operacions 
necessàries d’encofrat i desencofrat així com tots els elements i operacions 
d’estintolament i suport. Es mesurarà per superfície resultant de formigó (fora de planta 
de bigues) realment encofrat. 

 

7.3 Pilots 

L’execució dels pilots ve determinada per la partida d’obra G3E5U040, que inclou 
excavació, col·locació de l’armat (no el subministrament) i formigonat i totes les tasques 
necessàries per la correcta execució. L’enderroc del cap de piló no s’inclou en aquesta 
anterior partida. Se li assigna, doncs, la partida G3EZ2P00.  

Ambues partides es mesuren per metre lineal. 

 

 

 

8 Impermeabilització i drenatge 

 

8.1 Pintat amb emulsió bituminosa 

Totes les superfícies de les estructures en contacte amb el terreny s’impermeabilitzaran 
amb emulsió bituminosa, excepte en aquelles superfícies on els plànols indiquin altre 
tractament específic d’impermeabilització no compatible amb aquest. 

 

8.1.1 Definició 
Pintat amb emulsions bituminoses sobre paraments verticals de formigó per a 
impermeabilització. 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

a) Preparació de les superfícies a pintar 

b) Aplicació de la capa d'imprimació 

c) Aplicació de la capa de cobertura 

 

8.1.2 Condicions generals 
Els paraments verticals en contacte amb el terreny, als llocs indicats als plànols o 
ordenats per la D.F., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d'un producte 
asfàltic en dues capes, una d'imprimació i una altra de cobertura. 

 

8.1.3 Condicions del process d’execució 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte 
que s'utilitza. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora 
de l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 

 

8.1.4 Unitat i criteri d’amidament 
Es mesurarà en m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 
Documentació Tècnica. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin 
per a la seva completa finalització. 

 

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

 

8.2.1 Definició 
Els trasdós dels murs, estreps i cara superior de llosa en contacte amb terres que 
s’indiquen als plànols, o que especifiqui la Dierecció de les Obres, 
s’impermeabilitzaran amb làmina nodular de Polietilè d’alta densitat. Els nòduls 
tindran una alçada superior o igual a 9 mm i la resistència a l’aixafament de la làmina 
serà al voltant de 300 kN/m2. El gruix de la làmina serà superior o igual a 6 mm. 

Les làmines consecutives s’encavalcaran almenys 0,20 m. 

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

a) Preparació de les superficies 

b) Formació de mitges canyes a les arestes 

c) Fixació de les làmines 

 

El contractista haurà d’aportar la fitxa tècnica del material així com el certificat de 
garantia del fabricant, que haurà de ser acceptat per la Direcció de les Obres, 
prèviament al seu subministrament. 

 

8.2.2 Unitat i criteri d’amidament 
Es mesurarà en m2 de superfície teòrica impermeabilitzada. Els encavalcaments i 
altres minves es consideren incorporades com a pp dins del preu. 

Es disposarà un feltre geotextil per a drenatge, amb làmina nodular de PEAD, en el 
trasdós dels murs, estreps i cara superior de llosa en contacte amb terres que 
s’indiquen als plànols, o que especifiqui la Dierecció de les Obres. 

El feltre geotextil serà de polipropilè d’alta resitència mecànica, d’elevada 
permeabilitat horitzontal, amb gran transmisivitat encara sota forta pressió, forta 
porositat i dimensió de porus compatible amb sòls sorrencs o sols cohesius, amb un 
elevat mòdul de deformació i una gran resistència a la perforació. Tindrà una massa 
mínima de 180 g/m2, si el feltre es subministra independent de la làmina nodular de 
PEAD. En el cas en que el feltre geotextil es subministri adherit o cosit de forma 
eficaç a la làmina de PEAD, la seva massa mínima es podrà reduïr a 120 g/m2. En 
qualsevol cas s’assegurarà que el feltre geotextil embolcalli el tub dren encarregat de 
evacuar l’aigua filtrada de forma suficientment complerta i segura, amb una doble 
capa de feltre geotextil, que l’embolcalli totalment. 

Les peces consecutives de feltre geotextil s’encavalcaran un mínim de 0,20. En els 
encavalcaments es disposarà una línia d’elements de fixació, a més dels que es 
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disposin en la resta de peça, segons les indicacions del fabricant i de la Direcció de 
les Obres. 

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

a) Preparació de les superficies 

b) Fixació del feltres geotextil 

c) Execució i fixació de l’embolcallament del tub dren 

El contractista haurà d’aportar la fitxa tècnica del material així com el certificat de 
garantia del fabricant, que haurà de ser acceptat per la Direcció de les Obres, 
prèviament al seu subministrament. 

 

 

 

9 Barreres i proteccions 

La barana del pont sobre el torrent serà la mateixa que hi havia amb anterioritat. Les baranes 
aniràn fixades mecànicament a l’obra amb tac d’acer, volandella i femella. 

Es mesurarà per unitat longitud de barana realment col·locada i s’abonarà segons el preu 
unitari GB12U020. 

El preu inclou el subministre i col·locació de tots els materials, totalment acabat segons 
plànols i indicacions de la Direcció de les Obres. 

 

 

 

10 Senyalització 

De cara a la senyalització horitzontal, se seguirà allò especificat al Projecte constructiu Eix 
Diagonal. Es mesurarà per metre lineal.  

 

D’altra banda, es reposaran totes les senyals verticals que estaven situades abans de l’inici de 
les obres i que, per aquestes, s’han hagut de treure.  

 

Tenint en compte que es desconeix la quantitat de metres lineals a pintar i  de senyals 
verticals a recol·locar, s’opta per una partida alçada de pagament íntegre, PPA0U002. 
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