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0. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 
 
1.0. OBRES OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i al capítol 
8 de la seva Memòria, que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec 
i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més convenient 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir 
cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director de les obres. 
 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs. 
 
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes; Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: 
Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost General, així 
com l´Estudi de Seguretat i Salut a les obres. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels 
Annexes a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. 
 
En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes 
últimes. En qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) 
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prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present 
Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director 
de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el Contracte. 
 
1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació,disposi per escrit la Direcció de l’obra. 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
Diari de les obres 
 
A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències 
que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol.licitades per 
l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 
 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres 
de l’Estat”. 
 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 
 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies 
de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així mateix 
assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de l’Entitat 
Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les persones 
que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen 
facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves 
competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 
 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, 
es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans 
referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al Director amb la 
mateixa urgència. 
 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanats del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. 
 La reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 
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Permisos i llicències 
 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels mateixos. 
 
Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article seran a compte 
de l’Adjudicatari. 
 
Inspecció de l’obra 
 
L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus 
subalterns o representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de les 
obres realitzades, per la realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions 
consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, així 
com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o materials 
relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i 
les ordres donades per ell. 
 
Responsabilitats de l’Adjudicatari 
 
Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels 
accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten 
a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclús en el cas de que afectin a 
les instal·lacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest cas, amb 
l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectui el replanteig de l’obra haurà 
de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de les 
obres, les cates necessaries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta com 
en profunditat. 
 
L’import d’aquests treballs serà abonat a les certificacions d’obres que es lliurin. 
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pugués cometre durant la seva execució. 
 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
 
Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 
 
L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Salut a les obres. 
 
Les despeses derivades del compliment del disposat en aquest apartat, en el seu cas 
s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el pressupost 
del projecte,multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 
 
Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 
 
L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves 
rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
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climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, de 
les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que pugui 
necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, contingències i 
altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en els 
terminis o en el cost de les obres. 
 
Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
 
L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que 
es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 
 
1.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els 
treballs necessaris. 
 
1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del 
Contractista, si al Plec de clàusules administratives particulars, al Capítol II d´aquest Pla o al 
Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de connexió, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no 
contemplades al projecte; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 
abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte 
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dels corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 
 
 
1.5. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant 
senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la 
construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol 
element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició de les 
senyals que s’estableixin. 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les 
obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats. 
 
Les operacions de replanteig seran presenciades per l’Enginyer Director i el Contractista. O per 
les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, equips i 
mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.6. MATERIALS 
 
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització 
expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell 
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per a 
l´execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es 
presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel.lació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
1.7. PREUS UNITARIS 
 
S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del 
present projecte al Capítol Segon s’indica la forma de amidament corresponent, abonat-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 



 
       Urbanització  i ampliació de  l’aparcament 

       del Camp de les Peces    

 
 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

7 

 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Serà d'aplicació la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals” per a la 
contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 
unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades 
per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus 
d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta execució 
de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no 
es faci un esment especial. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre de 
Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus núm. 2 ni en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment 
o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat 
requerit, així com els costos indirectes. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 
Abonament de les obres no previstes 
 
L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 
 
Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 
desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se 
expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció de les 
certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs imprevistos no 
especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 
 
En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 
 
En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri 
en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu 
corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, aixecant-se la 
corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de l’Administració 
contractant. 
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1.8. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es 
pagaran en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, 
s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran 
mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats 
d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 
 
1.9. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
Present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en cas 
que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.10. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. En 
qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 
Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. 
 i si la Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del 
present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a 
cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 
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1.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest 
efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", 
aquelles que apareixin definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la 
Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest 
treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents 
a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". 
 
1.12. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
El termini d'execució de les obres a partir de la data de l'acta de replanteig serà de 10 mesos. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 
 
L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 
 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de 
Contractista. 
 
1.14. DISPOSICIONS APLICABLES 
 
El present projecte es realitza respectant el disposat en el del Pla Parcial “El Castellet” aprovat 
definitivament per la Comissió d´Urbanisme de Barcelona el 21 de juliol de 1999. 
 
Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 
 
PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 
 
PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les 
següents: Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos por Orden de 28 de diciembre de 1.999. 
 
Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 
 
Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
Aprovada per Orden circular 326/00. 
 
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 
de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció 
d’errates al BOE de 30 d’octubre) 
 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 
1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
 
RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”, aprovada per “Real Decreto 
823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció d’errates BOE 
núm 183 de 2 d’agost). 
 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 
de juliol de 1990). 
 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 
aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” 
aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre de 1992). 
 
EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre. 
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FL-90 “Norma Básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real 
Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, 
aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996). 
 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada 
per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció 
complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 
 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada 
el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no modificada per la 
Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 
1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 
 
6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de 
firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, 
aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 
 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987. 
Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”. 
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 
(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 
1949. 
 
R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Publicat en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 
 
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, aprovada 
per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995) 
 
NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per 
Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
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R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 
1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) així com totes 
aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar 
afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 
6/1994 de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm 
2043 de 28 d’abril de 1995). 
 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en 
tot moment les condicions més restrictives. 
 
Pel que respecta a la Seguretat i Salut, serà d’aplicació el que es disposa a l’Annex a la 
Memòria nº 9. 
 
1.15. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i 
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació.  
En el cas de que l'anteriorment disposat impliqui la necessitat d'executar determinades parts de 
les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost 
addicional també es considerarà inclòs en els preus unitaris. 
 
1.16. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres 
complementàries, com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas el Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, 
que marcarà la Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats 
d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles 
despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada 
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execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap 
moment objecte de reclamació. 
 
1.17. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.18. DESVIAMENTS DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar. 
 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per tercers es 
pagaran mitjançant factura. 
 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la col·laboraci 
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
1.19. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 
contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers segons la normativa vigent. 
 
1.20. ASSAIGS 
 
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs 
del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
 



 
       Urbanització  i ampliació de  l’aparcament 

       del Camp de les Peces    

 
 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

14 

Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 
de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit de l’ú per 
cent (1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat 
pel Plec de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
 
 
 
CAPÍTOL II 
 
CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D'OBRA 
 
2.0. Normes generals 
 
2.1. Materials bàsics 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2. Esbrossada 
 
2.3. Enderrocaments 
 
2.4. Excavacions a cel obert. 
 
2.5. Excavació de rases i pous 
 
2.6. Terraplens i rebliments de terres 
 
PAVIMENTS 
 
2.7. Esplanada millorada 
 
2.8. Subbase granular 
 
2.9. Tot-u artificial 
 
2.10. Doble reg superficial 
 
2.11. Grava ciment 
 
2.12. Vorades prefabricades de formigó 
 
2.13. Rigoles 
 
2.14. Llosetes de morter comprimit per a pavimentació de voreres 
 
2.15. Paviments asfàltics 
 
2.16. Paviments de formigó 
 
2.17. Paviment de llosetes prefabricades de vibrazo amb acabat de gra de marbre 
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2.18. Paviment de llambordes prefabricades de formigó 
 
2.19. Paviment de rajola hidràulica de textura pètria abuixardada de 40x40x4 cm 
 
FORMIGONS I OBRES DE FABRICA 
 
2.20. Formigons 
 
2.21. Acer a utilitzar en armadures al formigó armat 
 
2.22. Encofrats 
 
2.23. Murs de blocs prefabricats de formigó 
 
2.24. Petites obres de fàbrica 
 
DRENATGE I SANEJAMENT 
 
2.25. Canonades de formigó 
 
2.26. Conduccions de polietilè i de plàstic 
 
2.27. Tronetes i pous de registre 
2.28. Drenatges subterranis 
 
2.29. Embornals i buneres 
 
2.30. Sobreeixidors 
 
2.31. Juntes de goma 
 
2.32. Ferro fos a emprar en marcs, tapes i altres elements 
 
2.33. Materials per a rebliments localitzats de material filtrant 
 
 
VARIS 
 
2.34. Senyalització i balisament 
 
2.35. Pous i estació de bombament 
 
2.36. Bombes 
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2.0. NORMES GENERAL 
 
Les unitats d’obra no incloses expressament en el Plec, perquè sigui molt difícil la seva 
determinació, d’improbable utilització o per haver-se realitzat algun canvi a l’execució de les 
obres, es realitzaran d’acord amb el sancionat pel costum com a regles de bona construcció i 
segons les indicacions que sobre el particular assenyali el Director de l’obra. 
 
Com a Plec complementari s’utilitzarà el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes” del Ministeri d’Obres Públiques aprovat per Ordre Ministerial de 
2 de juliol de 1976, així com els restants Plecs i Instruccions detallats a l´article 1.15 del present 
Plec. 
 
Totes les obres seran abonades, segons el nombre d’unitats executades de les expressades al 
Quadre de Preus. 
 
Mensualment es faran els mesuraments i estimacions oportunes i s´aixecaran ls corresponents 
actes que signaran la seva conformitat l´Enginyer Director de les Obres i el representant de 
l´Adjudicatari. 
 
2.1. MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera 
qualitat i compliran a més de les condicions que s’estableixen en aquest Plec, les 
especificacions que s'exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent, especialment les esmentades a l'article 1.15 de present Plec 
(Disposicions aplicables). En cas d’existir diferents requeriments serà d’aplicació el més 
restrictiu. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
2.2. ESBROSSADA 
 
Definició.- Es defineix com a esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar, de 
les zones previstes per a l’execució de les obres, tots els arbres, soques, plantes, brossa, 
runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable a judici del Director de le obres. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Remoció dels materials objecte de l’esbrossada 
 
- Càrrega i retirada dels materials objecte de l’esbrossada 
 
Tot realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres.- Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries per tal d’aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a la 
vegetació o a les estructures existents, d’acord amb el que, al respecte ordeni la Direcció de les 
obres, qui prèviament designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se intactes. 
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*Per disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s’hagin d’abatre caiguin envers el centre de la zona de neteja. Quan sigui 
necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic o estructures properes o altre tipus de bens, els 
arbres s’aniran trossejant per les seves branques i troncs progressivament. Si per protegir 
aquests abres o altra vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s’haguessin d’aixecar 
barreres o emprar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que sobre el 
particular ordeni el Director de les Obres. 
 
En els rebaixos o desmunts, les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de 
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) 
persota de l’esplanada o la rasant de l´excavació. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.) amb la finalitat de que no quedi res 
dins del fonament del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat de la 
superfície natural del terreny. També s’eliminaran per sota dels terraplens de poc gruix, fins a 
una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l’esplanada. 
 
Tots els sots resultants de l´extracció de soques i arrels s´ompliran amb sòls que estiguin al 
descobert una vegada feta la desbrossada, compactant-se fins que la superfície s´ajusti a la del 
terrenys existent. Tots els pous s´arranjaran d´acord a les instruccions que doni al respecte el 
Director de les obres. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran en 
trossos i finalment s’emmagatzemaran amb cura al llarg del tram, separats de les piles que 
seran cremades o llençades. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3m) 
si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres l’Adjudicatari haurà d’obtenir 
els permisos i autoritzacions que calguin, essent a càrrec seu qualsevol tipus de despesa que 
s’en derivi. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la molèstia més petita possible als 
ocupants de les zones properes a les obres. 
 
Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla mena, serà 
deteriorada o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi pres alguna referència per algun 
altre mitjà, de la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials resultants de l’esbrossada es farà com es descriu a continuació: tots 
els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d’acord amb el 
que ordeni el Director de les obres. Els materials no combustibles seran retirats per 
l’Adjudicatari de la manera i als llocs que assenyali el Director de les obres. 
 
Amidament i abonament.- Es complirà en tot moment el que es prescriu en el P.G.-3 (article 
300). 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i 
exemptes de material. La zona esbrossada s’estendrà a la zona establerta als amidaments. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat anterior. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
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Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’aplegaran a les zones que s’indiquin per 
part de la Direcció de les obres, per tal d’emprar-se a les zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i abonaran al preu de l’excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny (art. 2.4). 
El transport a l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del Contracte. 
 
2.3. ENDERROCAMENTS 
 
Definició.- Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per 
acabada l'execució de la mateixa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Enderrocament dels materials (paviments, murs, escales, obres de fàbrica). 
- Retirada dels materials resultants a abocadors, al seu lloc d'utilització o a l'emplaçament 
definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres.- Les obres d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a les 
estructures existents i als paviments no afectats per l’execució de les obres, d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com el lloc d'aplec i la forma de transport 
d'aquells. Prèviament a l’enderrocament de paviments es delimitarà la zona a enderrocar 
mitjançant un tall amb serra de disc. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixen la menor pertorbació possible a l´entorn de 
l´obra. 
 
Els materials de l´enderroc que hagin de ser utilitzats a l´obra, es netejaran, es replegaran i 
transportaran en la forma i al lloc que assenyali el Director d´obra, els demés materials es 
portaran a l´abocador a mesura que es produeixin. 
 
Amidament i abonament.- L’enderrocament de paviments i voreres es mesuraran per metres 
quadrats (m2) de superfície enderrocada i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm 1. 
 
Les demolicions s´abonaran al preu de Quadre de preus núm 1. Per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar l´enderrocament i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar la mateixa, en el cas de demolició de maciços. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o als llocs 
d'utilització dels materials i la mà d'obra necessària per la seva execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs es consideri 
de possible utilització, o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director de les obres. 
 
2.4. EXCAVACIONS A CEL OBERT 
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Definició.- Consisteix en el conjunt d´operacións per excavar i anivellar les zones on s´ha 
d´executar l´obra i en les que la superfície predomina sobre la profunditat. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny, llevat de l’excavació en roca que és objecte d’amidament i 
abonament independent. 
 
Una vegada acabades les operacions de desbrossada dels terrenys s´iniciaran les 
excavacions, que s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Durant l´execució dels treballs es pendran les precaucions adequades per a no disminuir la 
resistencia del terreny no excavat. En especial, s´adoptaran les mesures necessàries per evitar 
el següents fenòmens: inestabilitat de talusos, lliscaments ocasionats pel descalçament del peu 
de l´excavació, erosions locals i embassaments deguts a un drenatge defectuós de les obres. 
 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no hagués extret a l´esbrossada, es 
remourà i aplegarà per la sea utilització posterior en la protecció de talusos o superfícies 
erosionades, o , en el lloc on indiqui el Director de l´obra. 
 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats. 
 
Tots els materials de roca i bols de pedra que s´obtinguin de l´excavació s´utilitzaran en la 
formació de replens i demés usos fixats en aquest Plec, o que assenyali l´Enginyer Director i es 
transportaran directament a les zones previstes en aquest Plec, o las que, en el seu defecte, 
assenyali el Director. 
 
Els fragments de roca i bols de pedra que s´obtinguin de l´excavació i que no s´hagin d´utilitzar 
directament en les obres s´aplegaran i empraran, si procedeix, en la protecció de talusos o 
canalitzacions d´aigua que es realitzin com a defensa contra la possible erosió de zones 
vulnerables, o en qualsevol altre ús que senyali el Director. En cas de no utilitzar-los, s´hauran 
d´eliminar, portant-los a l´abocador. 
 
En qualsevol cas, no es rebutjarà cap tipus de material excavat sense l´autorització del 
Director. 
 
L´excavació dels talussos es realitzarà adequadament per a no danyar la superfície final, evitar 
la descompressió prematura o excessiva del seu peu, i impedir qualsevol altre causa que pugui 
comprometre l´estabilitat de l´excavació final. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa s'utilitzaran els medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost 
de les esmentades operacions estarà comprés en els preus d'excavació. 
 
Amidament i abonament.-Es mesurararà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs, diferenciant 
l’excavació en roca de l’excavació en qualsevol altre tipus de terreny. 
 
Els excessos d´excavació que, a judici de l´Enginyer Director, siguin evitables, no es 
mesuraran. 
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Els preus de les excavacions comprenen també els apuntalaments que siguin necessaris i el 
transport de les terres sobrants a l'abocador a qualsevulla distància. Els aplecs intermitjos no 
s´abonaran. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la construcció d'obres de 
desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
siguin necessaris, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, a dipòsits o abocadors, 
indemnitzacions que calgui i arranjaments de les àrees afectades. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència que 
aquests s'hagin contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans 
manuals, per tal de no fer malbé les instal·lacions, complementant-se l'excavació amb el calçat 
o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui necessari descobrir sense que 
el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Definició.- S’entendrà per rases i pous, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per 
tal de construir les unitats d’obra situades sota el sòl objecte d´aquest projecte, com: 
fonaments, instal·lacions, per enterrar canalitzacions, etc. En el cas de les rases, la dimensió 
principal és la llargada, mentre que en el pou és la produnditat. 
 
Compren les següents operacions: 
 
- L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l’excavació i el seu reperfilat i anivellació. 
 
- L’estrebada necessària i els materials que la composen 
 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’emprament o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s’hagi d’emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l’últim emmagatzematge fins 
el lloc d’emprament o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
 
- La conservació adequada dels materials excavats i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d’emmagatzematge i abocadors. 
 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Execució de les obres. 
 
No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
El Contractista notificarà al Director de les obres, amb suficient antelació, el començament de 
qualsevol excavació, a fi de que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el 
terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 
autorització de l’esmentat Director. 
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Les fondàries i dimensions de les rases a excavar són les indicades als plànols, excepte si el 
Director de les obres, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonamentació que difereixi sensiblement de 
les suposades, es notificarà immediatament al Director al que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar unes condicions 
d’estabilitat i seguretat satisfactòries. 
 
L´excavació en rasa o pous per mitjans manuals, es realitzarà sempre amb caràcter 
excepcionals, prèvia autoritzacó del Director, per a localització dels serveis afectats que 
poguéssin haver en el subsòl. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terrenys lliure d’una 
amplada mínima d’un metre (1 m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 
materials (procedents o no de l’excavació) ni se situarà maquinaria que pugui posar en perill 
l’estabilitat dels talussos de l’excavació. 
 
Les rases que, d´acord amb els Plànols, s´hagin d´executar al peu del talús, s´excavarà de 
forma que el terreny no afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la 
rasa o a un drenatge defectuós d´aquesta. La rasa es mantindrà oberta el temps mínim 
indispensable, i el material de replè es compactarà amb molta cura. 
 
Els dispositius de travament de l’estrebada, hauran d’estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-se contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director de les obres, prescindir de 
l’estrebada realitzant en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. 
 
En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà 
present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d’aigua i pluja, etc., així com les 
càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats de l'excavació. 
 
Les excavacions en les que es puguin esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista al seu 
càrrec. 
 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (5 cm). 
 
El fons de les excavacions de la base del col.lector no s’ha d’alterar, per la qual cosa 
s’assegurarà contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d’immediat, un cop 
el Director de les obres hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja, 
o a iniciar els treballs a l’interior de la rasa. 
 
El Contractista informarà immediatament al Director de les obres sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d’aigua, moviment del sòl, etc. a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. En qualsevol cas serà necessari prendre les mesures per evitar l’entrada 
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d’aigua d’escolament a la rasa. Especial cura es prendrà quan els treballs es realitzin a la llera 
de torrents o en punts baixos, així com en la proximitat d´estructures o conduccions de fluits. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació del Director de 
les obres davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que el Director de les obres ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
 
Les instal·lacions d’esgotament i les de reserva d’aquestes, hauran d’estar preparades a fi de 
que les operacions es puguin executar sense interrupció. Els dispositius de succió se situaran 
fora de la superfície de fonamentació. Els conductes filtrants i canonades discorreran als 
costats de les superfícies de fonamentació. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s’eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims. 
 
Si fos precisa la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’obra el 
programa d’execució de voladures, justificant amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació. En tot cas els treballs s’executaran de conformitat al disposat a l’article 1.9 del 
present Plec. 
 
En la proposta del programa s’haurà d’especificar, com a mínim,: 
 
- Maquinaria i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d’aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l’interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l’obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l’adequació del tipus d’explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s’estableixen per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
 
L’aprovació del programa per al Director de les obres no eximirà al Contractista de l’obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els 
perjudicis a la resta de l’obra o a tercers. Haurà de prestar especial atenció en les mesures de 
seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 
 



 
       Urbanització  i ampliació de  l’aparcament 

       del Camp de les Peces    

 
 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

23 

L’aprovació inicial del programa pel Director d’obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el 
Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d’obra un nou programa de voladura, 
sense que aquest sigui objecte d’abonament. 
 
Materials.- La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cindris i calçat, bastiments, així 
com els mitjans auxiliars i les fustes per armar hauran de complir les següents condicions: 
 
- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a 
dos anys (2). 
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 
- Ésser exempta d'esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa. Es procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un 
gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 
- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral.leles a la dimensió més gran de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 
 
La fusta i la dimensió de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria s’aplegaran les 
adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 
 
La fusta de construcció esquadrada serà de serra d'arestes vives o plenes. 
 
Els materials metàl·lics deuran ser laminats que acompleixin l’especificat a l’article 620 del 
Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 
Les entibacions amb materials metàl·lics mitjançant tablestaques s’ajustaran als indicats a l’Art. 
673 del Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
 
Per a la col.locació de l’estrebada s’emprarà un mètode que no produeixi assentament del 
terreny, ni faci perillar la seguretat de les construccions adjacents. 
 
Condicions de l’estrebada.- L’estrebada i la travada de la rasa s’executaran per regla general 
de forma que l’espai de treball quedi obstruït el menys possible. La col.locació de riostres es 
limitarà a l’imprescindible. 
 
L’estrebada serà resistent a la bolcada i resistent als cops. 
 
Es prendran les precaucions adequades contra el lliscament i afluixament de les riostres. 
 
L’arriostrament i els ancoratges es mantindran en estat de tensió i baix una inspecció contínua. 
És inadmissible perllongar riostres de fusta afegint peces. Les riostres estaran perfectament 
col·locades i seran resistents al pandeig. 
 
El dimensionat de l’estrebada s’efectuarà bassant-se en les càrregues màximes que puguin 
donar-se. 
 
El revestiment s’elevarà 5 cm. com a mínim, per sobre de la superfície del terreny o de la franja 
protectora. Els taulons per al revestiment tindran un gruix mínim de 5 cm i tindran les arestes 
vives. 
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Les riostres deuran aplanar-se als extrems i quan siguin llargues aprisionar-les contra els 
recolzaments mitjançant falques. 
 
S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases s’empraran 
exclusivament escales. Es prohibirà terminantment baixar o pujar emprant per aquest fi 
l’arriostrament. 
 
Execució.- S’executarà conforme als Articles anteriors i prèvia autorització del Director de l’obra 
del sistema a emprar. 
Recepció.- Es complirà tot l’especificat als apartats anteriors. 
 
Amidament i abonament.- L’excavació de rases i pous es mesurararà i abonarà per metres 
cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs, es diferència entre la excavació en rasa fins a 4 m de fondària i en rases 
de més de 4 m de fondària d’acord amb els preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
A efectes dels amidaments dels moviments de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
L’excavació en pou i rases continues es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals 
segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats es considera en tot cas 
inclòs dins de l’amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquest l’únic objecte 
d’abonament. 
 
Els preus inclouen els camins d’accessos necessaris per a l’execució de les excavacions de 
rases, el canon d´abocament dels productes de dolenta qualitat, runes, brossa, etc. 
 
L’amidament i abonament de les estrebades es realitzaran per metres quadrats (m2) realment 
estrebats, mesurats per la superfície ocupada pels costers. 
 
2.6. TERRAPLENS I REBLIMENTS DE TERRES 
 
Definició.- Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació 
o de préstecs, tant pel rebliment de rases i pous com per a la formació del terraplè. Els 
materials compliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Contractista amb el vist i 
plau del Director de les obres en funció de les característiques del material a compactar a cada 
zona de replè i amb la condició d´obtenir la compactació requerida, al menys al mateix grau 
que l´exigit al Present Plec. 
 
Abans de començar la formació del rebliment, es comprovarà l’anivellació del terreny procurant 
que el terreny quedi completament llis. A continuació s'estendrà el material en tongades de 
gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació del 95% de l’assaig Proctor Modificat. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejantse convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides, i per 
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tant sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent s'hagi reblandit 
per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Procedència dels materials.- Els materials a emprar en rebliments seran sòls, o materials 
locals, exempts de matèria vegetal i el contingut en matèria orgànica dels quals sigui inferior al 
dos per cent (2%) en pes. Es destinaran a aquest ús les millors terres disponibles que 
compliran el disposat a l’article 330.3 del P.G.3. 
 
Característiques generals.- En funció del seu ús posterior, els sòls es classificaran en: 
 
- Sòls adequats, són els que s’emprin per a la coronació de rebliments, els quals poden ser 
igualment utilitzables en els fonaments i nuclis dels mateixos. 
 
- Sòls tolerables, que s’empraran per a fonaments i nuclis de rebliments. 
 
- Sòls inadequats, que no es podran emprar en cap cas. 
 
Normes de qualitat.- Les característiques que han de complir són les següents: 
 
Sòls inadequats: Són els que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 
 
Sòls tolerables: No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25%) en pes de pedres el tamany 
de les quals excedeixi de quinze centímetres (15 cm.) 
 
La densitat màxima corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram 
quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 Kg/dm3.). 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de tres (3). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40), o simultàniament, tindrà un límit líquid més 
petit de seixanta-cinc (LL<65) i un índex de plasticitat més gran de sis dècimes del límit líquid 
menys nou IP>(0,6 LL-9). 
 
Sòls adequats: Mancaran d’elements de tamany superior a deu centímetres (10 cm.) i el 
tamisatge pel tamís 0,080 UNE serà inferior al trenta-cinc (35%) en pes. La densitat màxima 
corresponent a l’assaig Proctor Normal no serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta 
grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3.). 
 
La capacitat portant segons assaig C.B.R. serà més gran de cinc (5) i l’inflament mesurat en 
aquest assaig serà inferior al dos per cent (2%). 
 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40). 
 
Recepció.- Les característiques dels materials a emprar en rebliments es comprovaran abans 
de la seva utilització mitjançant l’execució dels assaigs, la freqüència i tipus dels quals 
s’assenyalen a continuació, considerant-se com a mínimes les xifres que es donen, que són 
referides a cadascuna de les procedències elegides. 
 
Assaigs.- Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció de material a emprar: 
 
- Un (1) assaig Proctor Normal. 
- Un (1) assaig granulomètric. 
- Un (1) assaig de límits d’Atterberg. 
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Amidament i abonament .- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després 
del treball. 
 
El preu inclou la càrrega si fos necessària, transport, extensió, humectació i compactació. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs per obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessàries, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació 
del Director de les obres les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sols és 
suficient. 
 
PAVIMENTS 
 
2.7. ESPLANADA MILLORADA 
 
Condicions generals.- Els materials a utilitzar en esplanades millorades en la zona assenyalada 
als plànols seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera de 
pissarra, és a dir el material conegut com “licorelles”. En tot moment es compliran les 
especificacions de l'art. 500 del PG-3. 
 
Abans de col·locar la capa de formigó de neteja o la subbase es comprovarà amb especial 
atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assajos 
necessaris. 
 
La compactació serà del 95% del Proctor Modificat. El percentatge d'humitat del material i de 
l'esplanada seran els correctes i es comprovaran les pendents transversals de la plataforma. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els plànols del projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
2.8. SUBBASE GRANULAR 
 
Condicions generals.- Els materials a utilitzar en subbases granulars seran àrids naturals o 
procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural arenes, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres matèries estranyes. En tot 
moment es compliran les especificacions del PG-3. 
 
Abans de col·locar la subbase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assajos necessaris. La 
compactació serà del 95% del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica *S-1, S-2. El 
percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes i es comprovaran les 
pendents transversals de la plataforma. 
 
Amidament i abonament. - Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els plànols del projecte. 
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El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport des de qualsevulla distància, compactació i la resta d'operacions necessàries per 
deixar completament acabada la unitat. 
 
2.9. TOT-U ARTIFICIAL 
 
Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la 
capa de tot-u artificial es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 
compactació de la capa de l'esplanada o de la subbase granular i s'executaran els assajos 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de cada tongada del 
rebliment seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
La compactació serà del 100% del Proctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-1. 
 
Amidament i abonament..- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats, mesurats sobre els perfils definits als plànols del projecte d´acord els preus del 
Quadre de Preus núm 1. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar completament acabada la unitat. 
 
2.10. DOBLE REG SUPERFICIAL 
 
Definició.- Es defineix com simple tractament (reg) superficial, l'aplicació d'un lligant bituminós 
sobre una superfície, seguida de l'extensió i apisonat d'una capa d'àrid. 
 
L'aplicació consecutiva de dos simples tractaments superficials de diferents característiques es 
denomina doble tractament superficial. 
 
L'execució d'un doble tractament superficial inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la capa de base de tot-u artificial 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Extensió i apisonat de l'àrid 
- Segona aplicació del lligant bituminós 
- Segona extensió i apisonat de l'àrid 
 
Materials 
 
Lligant 
 
S'accepta qualsevol dels quitrans per a carreteres, betums asfàltics, betums asfàltics fluidificats 
i emulsions asfàltiques recomanades pel Plec P.G.-3. 
 
Àrids 
 
Acompliran l'especificat a l'art. 532.2.2.1 del P.G.-3 
 
Composició granulomètrica 
 
Els àrids a emprar en tractaments superficials seran de granulometria uniforme normal, tipus 
20/10 per a la 1a capa i 10/5 per a la segona. 
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20/10 10/5 
tamany màxim    20 mm   10 mm 
tamany mínim    10 mm     5 mm 
tamany mig    15 mm                   7,5 mm 
 
El fus és el definit a l'art. 532 del Plec P.G.3 
 
Qualitat i forma 
Compliran l'especificat als arts. 532.2.2.3 i 4 del P.G.-3 
 
Adhesivitat 
 
Compliran l'especificat a l'art. 532.2.2.6 
 
Dosificació dels materials.- La dosificació dels materials i els tipus de lligant a utilitzar seran: 
 
- 1ª Aplicació : de 12 a 14 l/m2 àrid 20/10 de 1,3 a 1,8 Kg/cm2 de lligant residual 
- 2ª Aplicació : de 6 a 8 l/m2 d'àrid 10/5 de 0,8 a 1,3 kg/m2 de lligant residual 
 
No obstant, el Director de les obres podrà modificar l'establert a l'esmentat Plec quan les  
circumstàncies de l'obra ho aconsellin i es justifiqui degudament a la vista de les probes i 
assajos realitzats. 
 
Execució de les obres.- Complirà l'especificat a l'art. 532.5 del P.G.-3 i l’equip s’ajustarà a 
l’especificat a l’art. 532.4 del P.G.3 
 
Limitacions de l'execució.- Complirà l'especificat a l'art. 532.6 del P.G.-3 
 
Amidament i abonament.- La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa a la 
unitat d'obra corresponent a la construcció de la capa subjacent i, per tant, no s'abonarà per 
separat. 
 
Es considera inclosa en aquesta unitat l’extensió d’un reg d’imprimació previ a l’execució del 
doble reg. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment executats d´acord amb els preus del 
Quadre de Preus núm.1 
 
2.11. GRAVA-CIMENT 
 
Execució de les obres.- Complirà tot l'especificat a l'art. 513 del PG-3. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats, als 
preus del Quadre de Preus núm. 1 
 
2.12. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Definició.- Es un element resistent prefabricat que col·locat sobre una base de formigó H-150 
adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
Procedència.- Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals.- Les característiques generals seran les definides als plànols del 
projecte. Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció de les obres. 
 
Normes de qualitat.- Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular 
diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (350 Kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: mil metres (1.000 m.) 
 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
 
- Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr./cm2) (per via humida) 
 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2,5 mm.) 
 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 
80 Kg/cm2) 
 
Recepció.- Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal dels quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ó menys un 
centímetre (+ 1 cm.). 
 
Amidament i abonament.- S'abonaran per metre lineal (m) col·locat i totalment acabat, inclòs el 
formigó de base necessari segons plànols, i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus núm. 1 
 
2.13. RIGOLES 
 
Definició.- Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid 
fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Procedència.- Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- El tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm.) de gruix i amb superfície llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment 
Pòrtland blanc. 
 
Amidament i abonament.- S'abonarà per metre lineal (m) col·locada i totalment acabada, inclòs 
el formigó de base necessari segons plànols i s'abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus núm 1. 
 
2.14. LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIÓ DE VORERES 
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Definició.- Les llosetes de morter comprimit són unes rajoles amb una capa d'empremta de 
morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara superior vista, i 
una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència.- Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- Seran peces quadrades, amb vint centímetres (0,20 m.) de cantell i 
quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució.- Està constituït per una capa superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) 
de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de 
color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc 
colorejat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) realment 
pavimentats, exclòs el formigó de base necessari, però si que s’inclou al preu la capa de 2 cm 
de morter d’assentament i anivellació. 
 
2.15. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades pel seu ús pel Director de les obres i en la 
seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de la fabricació 
i posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.1.C.1975 sobre ferms 
flexibles (O.M. 21.3.1963). Acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G.-3 i inclouran 
fins i tot el transport, fabricació, estesa, compactació, en definitiva la totalitat de treballs, en 
definitiva la totalitat de treballs necessaris per deixar l’aglomerat totalment acabat. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per tones (t.) calculades a partir dels 
metres quadrats (m2) de paviment executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la 
densitat real obtinguda en obra, determinada mitjançant els assaigs, que en cap cas seran 
inferiors als definits als plànols. 
 
2.16. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
El formigó destinat a paviments acomplirà en tot moment allò que disposa l'article 550 del PG-3 
(1975), i s'ajustaran a la instrucció 6.2. IC 1975 del MOP. 
 
El Director de les obres controlarà en tot moment que les granulometries i dosificacions 
compleixen amb l'establert a les especificacions. 
 
Amidament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) de formigó realment 
col·locat, calculats a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat i amb el gruix definit 
als plànols del projecte. 
 
Els preus inclouran la preparació de la superfície d'assentament, la fabricació i transport del 
formigó, la col.locació d'encofrats i/o elements de rodadura o guiat de les màquines, la 
col.locació dels elements de les juntes, la posta en obra del formigó, l'execució de les juntes en 
fresc, la realització de la textura superficial, l'acabat i la protecció del formigó fresc i curat. 
 
2.17. PAVIMENT DE LLOSETES PREFABRICADES DE VIBRAZO, AMB ACABAT DE GRA 
DE MARBRE 
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Paviment format per llosetes prefabricades de vibrazo de formigó amb textura i colors petris, 
col·locat sobre una base de formigó H-150, s'agafaran amb morter a junta seguida i alineacions 
rectes, col·locades a truc de maceta per obtenir una superfície sense ressalts, seguint el perfil 
que prèviament haurà indicat el Facultatiu Director de les Obres. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) realment col·locat, 
al preu corresponent del Quadre n.1. 
 
En el preu del metre quadrat s'inclou el formigó de base, el morter d'assentament i la 
preparació del terreny que cal per al total acabament del paviment. 
 
2.18. PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
Paviment format per peces prefabricades de formigó de 10x20x8 cm., col·locats a mà, sobre 
una capa de sorra, i encaixant-les entre sí. 
 
Trenc a compressió: superior a 375 Kg/cm2. 
 
Aquest assaig es realitzarà amb provetes cúbiques, tallades amb serra circular diamantada. 
 
Desgast per roçament 
Recorregut: 1.000 m. 
Pressió: 0,6 Kg/cm2. 
Abrasiu: Carborúndum 1 gr/cm2. (per via humida) 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2.) realment 
pavimentats, amb inclusió de l'excavació, la cimentació i el morter d'assentament. 
 
2.19. PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE TEXTURA PÈTRIA ABUIXARDADA DE 
40X40X4 CM 
 
Definició. - Paviment format per rajoles hidràuliques de textura pètria abuixardada de 40x40x4 
cm., col·locat sobre una base de formigó H-150, s’acolliran amb morter a junta seguida i 
alineacions rectes, col·locades a truc de maceta per obtenir una superfície sense resalts, 
seguint el perfil que prèviament farà indicat el Director de les obres. 
 
Les condicions que deuran satisfer les rajoles hidràuliques són: 
 
- Trencament a tracció de la cara superior major que 5 N/mm2 segons UNE 127-0001-90. 
- Trencament a tracció del trasdós major que 4 N/mm2 segons UNE 127-0001-º90. 
- Coeficient d’absorció d’aigua menor del 6% segons UNE 127-0002-90. 
- Desgast per abrasió menor que 1,2 mm segons UNE 127-0005-090. 
 
Amidament i abonament. - Es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) realment col·locat 
al preu corresponent del Quadre de Preus núm 1. 
 
Al preu del metre quadrat se considera inclòs el formigó base, el morter d’assentament i la 
preparació del terreny precís per al total acabament del paviment. 
 
FORMIGONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
2.20. FORMIGONS. 
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Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
Formigó H-100 de resistència característica a 28 dies per a la capa de neteja 
Formigó H-300 de resistència característica a 28 dies per alçats i obres de fàbrica. 
 
A més les prescripcions de la EHE-99 es tindran en compte les següents. 
 
La instal·lació del transport i posta en obra serà de tipus tal que el formigó no perdi compacitat 
ni homogeneïtat. En concret no es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior 
a un metre cinquanta centímetres (1,50) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o la posta en obra de formigó, sense 
l'autorització del Director de les obres. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència i qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps fred o 
calorós es seguiran les prescripcions de l'EHE-99. Mai no es col·locarà formigó sobre un 
terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es 
procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses 
de pedres i coqueres. En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes 
especificades en l'EHE-99. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director de les obres de manera que 
compleixin les prescripcions de l'EHE-99 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Tan sols s’acceptaran juntes de construcció entre mòduls d’encofrat i que a més, es finalitzaran 
en forma de boca de llop. * 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció es cobrirà la junta 
amb sacs d’arpillera humits per protegir-la dels agents atmosfèrics. Abans de recomençar el 
treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc 
amb el que està en procés d’enduriment. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels rajos solars amb arpillera mullada. 
 
Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera que es mantindran 
constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20) graus a la del 
formigó per evitar producció de badadures per refredament brusc. 
 
A l’objecte d’accelerar l’enduriment, també es podran utilitzar procediments en curat especial a 
base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director de les 
obres. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar sobre d’ells enlluïts, que no podran ser en cap cas 
executats sense l'autorització prèvia del Director de les obres. Les operacions precises per 
deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
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- Paraments vistos = sis (6) milímetres 
- Paraments ocults = vint-i-cinc (25) milímetres. 
 
El Director de les obres determinarà el nombre de provetes que es faran per al control de la 
resistència del formigó. Les provetes s’amassaran de forma similar al del formigó en obra, i es 
conservaran en condicions anàlogues a les d’aquest. 
 
Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades per 
aquesta data en més d'un vint (20) per cent, s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència 
d'aquestes és menor que l'especificada, serà enderrocada. Si la resistència de les provetes 
estretes és més gran que les de les provetes d'assaig podrà acceptar-se l'obra si es pot 
efectuar, sense perill, un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible pel tipus concret d’estructura. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i els d'assaigs no donen el vuitanta (80) per cent 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per 
cent de l'especificada, el Director de les obres podrà rebre amb reserves l'obra, previs els 
assaigs de càrrega corresponents. 
 
Amidament i abonament.- Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) 
realment col·locats de cada tipus, mesurats a partir dels plànols del projecte, i als preus que 
figuren en el Quadre de Preus núm.1. 
 
No s'abonaran els augments de volum sobre aquestes seccions projectades o les que fixi 
prèviament al formigonat el Director de les obres. 
 
Els preus assenyalats comprenen el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
El formigó armat s'abonarà s'abonarà al preu dels tipus de formigó emprat, que inclourà totes 
les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 
col.locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat, d’acord el disposat a l’art. 
2.18 següent. 
 
Aquest preu serà d’aplicació a la totalitat d’unitats incloses al Projecte. 
 
2.21. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Condicions generals.- L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucción del 
Hormigón Estructural E.H.E.-99 i a més es tractarà d’una marca amb possessió del certificat 
AENOR, amb plena vigència. 
 
Qualitat.- La càrrega de trencament serà superior a 6.100 Kg/cm2. L'allargament repartit de 
trencadura serà superior o igual aL 14%, entenent per tal la deformació unitària romanent 
mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de cinc (5) 
diàmetres del coll d'estricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
És a dir, serà un acer tipus B500 S. 
 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2) i el límit elàstic serà de 5.100 Kg/cm2. 
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En els acers amb esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic, a aquests defectes, la 
mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (2 o/oo). 
 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" 
fos imparell. 
 
Assaig.- Si el Director de l’obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat d’un Laboratori 
oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre 
l'execució en obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucción del Hormigón Estructural 
E.H.E-99 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de 
l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al 
Director de les Obres i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar 
el doblegat i posta a l'Obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de 
sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 
 
No seran d'abonament mitjançant aquest preu les armadures de murs o petites obres de fàbrica 
en les quals l'acer ja està inclòs en la descripció del propi preu, formant part d'ell en el Quadre 
de Preus núm. 1. 
 
2.22. ENCOFRATS 
 
Definició.- En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge i desmuntatge dels encofrats, fins i tot soleres i juntes en boca de llop 
- Els productes de desencofrat 
- El desencofrat 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Tipus d’encofrat.- Els tipus d’encofrat per a les obres d’aquest projecte són: 
 
- Encofrat per alçats 
- Encofrat no vist per a les soleres 
 
L’encofrat serà metàl·lic i es tindrà que poder desmuntar en elements de longitud no superior 
als 2,5 m per poder ajustar-se adequadament a les dimensions. 
Execució de les obres.- Els motlles i encofrats seran metàl·lics o d'altre material que reuneixi 
anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del Director. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, durant el procés de formigonat i 
l’enduriment posterior, no es produeixin moviments locals de més de cinc milímetres (5). 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de formigó no presentin defectes, bombaments ressalts o 
rebaves de més de cinc milímetres (5). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que sel's hi pugui aplicar per facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que es deixin escapar la pasta durant el 
formigonat. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofrat que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n’hi han. 
 
Es disposarà l'encofrat en les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 
1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, 
per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 
 
El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descimbrament. 
 
El desencofrat es podrà efectuar als dos (2) dies de formigonat el mòdul a menys que en 
aquest interval, s'hagin produït baixes temperatures o d'altres causes capaces d'alterar el 
procés normal d'enduriment del formigó. 
 
El mòdul d’encofrat i elements anòlegs com els apuntaments i cindris, es retiraran sense 
produir sotragades ni topades en l'estructura. 
 
Es mantindran els apuntalaments, fons i cindris el termini necessari per a que la resistència del 
formigó arribi a un valor superior a dos (2) vegades el necessari per suportar els esforços que 
apareixen al desencofrar i descindrar les peces. 
 
No es permetrà l’emprament de cabelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si 
excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de 
cada un dels tres tipus que es contemplen a l'obra, deduïts dels plànols de construcció, és a dir: 
* 
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- encofrat metàl.lic semi lliscant per als alçats del col.lector (també serà d’aplicació aquest preu 
a l’encofrat per a la formació de la cubeta interior. Aquest preu inclou la part proporcional de 
l’encofrat per a la formació del suport del pou sobre el col.lector. 
 
- encofrat metàl.lic per a la formació de la cubeta del col.lector. 
 
- encofrat per elements no vistos: solera i exterior dels hastials (contraencofrat). 
 
No seran d'abonament independent els encofrats de murs i petites obres de fàbrica definides 
en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats s'abonaran segons els preus del quadre 
de preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i 
desencofrat, neteja, desencofrants i totes les operacions que siguin necessàries per a que les 
obres estiguin d'acord amb els Plànols de construcció i el Plec de Condicions. 
 
2.23. MURS DE BLOCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 
 
Definició.- Es defineixen com murs de blocs prefabricats de formigó, les petites obres de 
fàbrica, fonamentalment de blocs prefabricats alleugerats de formigó que serveixen per a la 
contenció de terres. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran blocs prefabricats alleugerats de formigó de 20 
x 40 x 20 cm., amb doble buit intern, amb acabat llis. 
 
Els fonaments del mur seran de formigó H-150, i aniran armats amb engraellat. 
 
Els buits dels blocs s'ompliran amb formigó pobre, així com barres d'arriostrament en trasdós 
intern del mur en els buits dels blocs, amb acer tipus B 500 S. 
 
Amidament i abonament.- Els murs de blocs prefabricats de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres lineals (ml) totalment construït, segons el tipus i alçades definides en el Quadre de 
Preus núm. 1. 
 
El preu inclou les excavacions, fonaments, acer d'armat, subministrament i col.locació de blocs, 
morter, coronació, drenatge i acabament de murs d'acord amb la definició del preu del Quadre 
de Preus núm. 1. 
 
2.24. PETITES OBRES DE FÀBRICA. 
 
Definició.- Es defineixen com petites obres de fàbrica, fonamentalment de formigó, les obres 
construïdes in situ que serveixen per a la contenció de terres o com a solució de petits 
desnivells. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300 i peces prefabricades, 
lloses prefabricades de formigó o de pedra artificial. El formigó serà en massa, armat amb acer 
de límit elàstic superior a 500 Kg/cm2. 
 
Execució de les obres.- Les excavacions i rebliments s'executaran d'acord amb el que prescriu 
el present Plec de Condicions i alçat d’acord les corresponents normes que siguin d’aplicació. 
 
Amidament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) construït. El preu 
inclou les excavacions, encofrats, formigó, acer, revestiments i drenatges necessaris per a la 
total terminació de les obres d'acord amb els plànols del projecte i la definició del preu en el 
Quadre de Preus núm. 1. 
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PANTALLES CONTINUES DE FORMIGO ARMAT 
 
Definició 
 
Es defineixen com pantalles contínues de formigó armat modelades “in situ” les parets 
construïdes mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense 
necessitat d’entibacions i el seu rebliment posterior de formigó constituint una estructura 
continua capaç de resistir l’empeny lateral del terreny i les càrregues verticals. 
 
Si les característiques del terreny així ho exigeixen, la perforació de la rasa es realitzarà 
emprant llots tixotròpics. L’execució de la plantalla s’efectua per panels independents i inclou 
les operacions següents: 
 
- operacions prèvies 
- perforacions de rases, amb l’ús eventual de llots tixotròpics 
- col.locació d’encofrats de juntes entre panels 
- col.locació d’armadures 
- formigonat de panels 
- extracció d’encofrats de juntes 
- demolició de cap dels panels 
- execució de biga de lligat de panells 
- regularització i neteja superficial del parament vist de la pantalla, d’acord amb el previst al 
projecte. 
 
També s’inclou en aquesta unitat l’execució dels recolçaments provisionals o definitius, com 
apuntalaments, ancoratges, banquetes, etc., necessaris per garantir l’estabilitat de la pantalla 
durant i després de les excavacions previstes en les seves proximitats. 
 
Les característiques dels materials s’especificaran en el Plec de prescripcions Tècniques 
Particulars o en els Plànols del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L’equip necessari pera la l’execució de les obres deurà d’oferir les màximes garanties en quant 
es refereix als extrems següents: 
- fabricació, enmagatzematge i regeneració de llots 
- precisió en la perforació de la rasa 
- mínima perturbació del terreny 
- continuitat geomètrica de la pantalla 
- correcta col.locació d’armadures 
- fabricació i posta en obra del formigó 
- adequada disposició i execució dels recolçaments provisionals i definitius. 
 
Abans de iniciar els treballs, el Contractista demostrarà, a satisfacció de la Direcció de l’Obra, 
que l’equip proposat es adequat en relació als aspectes esmentats. 
 
Per a la construcció de la pantalla es disposarà d’una superfície de treball sensiblement 
horitzontal, lliure de obstacles i d’amplada suficient per al treball de la maquinaria. El nivell 
freàtic deurà quedar a una profunditat de l’ordre d’un metre i mig (1,5 m) per sota del terreny; si 
aquesta condició no s’acompleix, es construirà un terraplè, amb un grau de compactació no 
inferior al del terreny natural. La superfície de treball estarà convenientment drenada per evitar 
entollaments en periodes de pluges. 
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Abans de procedir a la perforació de la pantalla, deuran ser desviades totes les conduccions 
aèries que afectin a l’àrea de treball. Igualment, deuran ser eliminats o modificats tots els 
elements soterrats, com canalitzacions, arrels, restes de fonaments, etc. que interfereixin 
directament els treballs, i també aquells que, per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat 
del terreny durant la perforació de la pantalla.  
 
Tanmateix, quan aquesta perforació pugui comprometre l’estabilitat de les edificacions 
contigues, s’efectuaran els oportuns apuntalaments o recalçament. 
 
Establerta la plataforma de treball, deurà efectuar-se en primer lloc, el replanteig, situant l’eix 
de la pantalla i punts d’anivellació per determinar les cotes d’execució. 
 
A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, 
uns murets de formigó armat separats (5 cm) d’aquest límit. Aquests murets, que no solament 
serveixen de guia a la maquinaria de perforació sinó que també col.laboran a l’estabilitat del 
terreny, tindran una amplada mínima de vint centímetres (20 cm) i una alçada no inferior a 
setanta centímetres (70 cm) i aniran convenientment armats. Sobre els murets-guia s’acotarà la 
longitud de cada panel i es fixaran les cotes del fons de la perforació i de les rasants del 
formigó i de les armadures. 
 
La perforació corresponent a cada panel s’efectuarà amb els mitjans mecànics apropiats, 
segons el pla d’execució donat al Projecte o, en el seu defecte, a l’establert pel Contractista i 
aprovat per la Direcció de les Obres. 
 
Si les característiques del terreny ho requereix, el material extret s’anirà reemplaçant per llots 
tixotròpics, que, durant tot el procés, deuran estar sempre per sobre de la cota inferior del 
muret guia. 
 
La profunditat de perforació superarà al menys en vint centímetres (20 cm) a la que tinguin que 
assolir les armadures. Aquest exccés d’excavació te per objecte evitar que les armadures 
recolzin sobre el terreny als cantons del panel, on l’excavació i la neteja de detritus és més 
difícil. 
 
Des del començament de la perforació de la rasa fins el final del període d’enduriment del 
formigó no es permetrà apilar, en les proximitats de la pantalla, materials quin pes posi en perill 
l’estabilitat del terreny. 
 
Prèviament a la col.locació d’encofrats laterals i armadures, s’efectuarà una neteja del fons de 
la perforació, extraient els elements slts que hagin pogut desprendir-se de les parets de la rasa, 
així com el detritus sedimentat. 
 
Abans de procedir al formigonat, es col.locaran en la rasa els elements que vagin a moldejar 
les juntes laterals, quina missió es d’assegurar la continuitat geomètrica de l’excavació i de la 
futura pantalla i servir de guia a l’eina emprada en la perforació de la rasa. Els elements es 
col.locaran en posició vertical i degudament fijats o empotrats al fons i tindran una amplada 
igual al gruix de la pantalla. 
 
Les armadures es construiran en taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la 
mateixa longitud en horitzontal que el panel. 
 
Si la rasa és molt profunda, es podran descomposar les armadures verticalment en dos o mes 
trams, els quals es soldaran en obra per formar un conjunt continu. Aquest conjunt deurà tenir 
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unes dimensions i disposicions indicades als Plànols, amb independència de la profunditat real 
assolida en la perforació de la rasa. 
 
Les gàbies deuran portar rigiditzadores i estar soldades en els punts precisos per evitar la 
deformació durant el transport, hissat i col.locació en la rasa. En la soldadura d’acers especials, 
s’utilitzaran 
 
DRENATGE I SANEJAMENT 
 
2.25. CANONADES DE FORMIGÓ. 
 
Definició.- Es defineix com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats, de 
formigó en massa, que s'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar dins 
d’elles cables o conduccions de diferents serveis als encreuaments de calçades. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en copejar-los amb un 
martell petit. 
 
Es rebutjaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencadures en les pestanyes 
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la seva resistència o estanquitat. 
 
La Direcció de les obres fixarà la classe i el nombre dels assaigs necessaris per a la recepció 
dels tubs. 
 
Execució de les obres.- L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub. 
- Preparació de l'assentament. 
- Col.locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb altres elements 
o canonades. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'una solera de formigó H-50. La preparació del 
terreny pel formigonat de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. 
 
Un cop preparat l'assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col.locació 
dels tubs. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per captació d'aigües subterrànies als 
que es refereix l’art. 2.30. També s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent, curant la seva alineació perfecta i pendent. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà, en el seu cas, al que figura a l’article * en els plànols o a 
les Normes que siguin d’aplicació o, en cas que no hi siguin, a les instruccions de la Direcció de 
les obres. En qualsevol cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment 
MH- 450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es 
rebran i segellaran interiorment. 
 
Materials.- El formigó que s'utilitza en la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 
solera i en les juntes, compliran les condicions especificades en els corresponents articles del 
present Plec i a les Normes Generals que siguin d'aplicació (art. 1.15). 
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La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament tres 
dies (3). Estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran el suficientment humits, si 
és que no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc 
graus centígrads (+5.C) durant el període del curat. 
 
Normes de qualitat.- Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en la seva superfície i 
la seva rugositat interna serà inferior a dotze mil.lèsimes de Manning (n = 0,0012) Les arestes 
dels extrems seran nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Les esmentades 
arestes s'arrodoniran en un radi de cinc milímetres (0,005 m). Un cop s'hagi pres el formigó no 
es procedirà al seu allisat amb lletada. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un mig per cent (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció 
dolenta, etc. 
 
La Direcció de les Obres podrà exigir assaigs d'estanquitat (pressió hidràulica) de qualsevulla 
secció o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si 
aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i 
executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
 
El cost de les proves seran a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig del 
projecte. 
A més compliran els següents requeriments físics: 
 

- Proves de resistència a càrregues ovalitzants 
-  

Els tubs hauran de resistir la càrrega de ruptura definida per a cada tipus. Per tal de comprovar-
ho es realitzaran dos tipus de proves: 
 
“R1” Prova no destructiva, sotmetent el tub al vuitanta per cent (80%) de la càrrega de ruptura 
teòrica. 
“R2” Prova destructiva, arribant-se fins a la càrrega de ruptura. 
 
Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la norma ASTM-C497-81 (assaig dels 3 
eixos). 
 
- Prova de pressió hidràulica 
 
La prova de pressió hidràulica té per objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. 
 
Es realitzaran sobre una sèrie de tubs acoblats, tal com vagin a quedar a l’obra, realitzant-se la 
prova sobre un mínim de 3 tubs. 
 
Es mantindrà una pressió de set-cents grams (0,7 Kg/cm2) durant un temps mínim de deu (10) 
minuts, sense que es produeixin degoteigs a través de les juntes ni a través de les parets del 
tub. S’admetran taques d’humitat sempre que no donin lloc a degoteigs. 
 
Les proves es realitzaran, segons el que s’indica a les Normes ASTM-C14-81 i C-497-91. 
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- Prova d’absorció 
 
Es realitzaran proves d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la 
Norma C-497-81, sent el màxim admissible el nou per cent (9%), tal i com indica la norma. 
 
- Proves de permeabilitat 
 
Sotmesos els tubs d’assaig prescrit a la Norma ASTM-C497-81, al menys el 80% de la 
superfície del tub no mostrarà humitat o taques al final de la prova. 
 
Amidament i abonament.- Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de 
la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pous de 
registre, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces 
especials i entroncaments amb pous o altres canonades o col.lectors. El material 
d'assentament o solera de formigó, fins a ronyons, queda inclosa en el preu unitari. El 
recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent, d’acord 
el preu que figura al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.26. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a la pressió 
nominal corresponent. La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. * 
 
El dimensionament es farà, segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre 
de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafinic i gras. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, 
retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanquitat es produirà per mitja d'una junta d'elastomèrica entre la superfície exterior del tub i 
la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura.  
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície 
uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar 
suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, 
per premsar alineada i concentricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs 
es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
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Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles per mitjà de cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
 
Tubs de polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 
 
Tubs de polietilè: Platina de polièster amb reforçat coll per unió al tub reforçat 
 
Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 
interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat 
de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran gravada la marca fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades 
el radi interior del tub com a mínim. 
 
Col.locació de la canonada de polietilè 
 
Els tubs de polietilè subministrats pel fabricant es soldaran per fusió, constituint trams que un 
cop llastrats i proveïts de platines en els seus extrems seran llençats al mar. 
 
La correcta realització de les soldadures es verificarà en terra mitjançant ultrasons. 
 
Instal·lació de vàlvules 
 
La instal·lació de vàlvules que hagin de formar part de les obres es farà de tal forma que, 
respectant la disposició senyalada en els plànols, compleixin satisfactòriament i a judici de la 
Direcció de les obres, el servei a que es destinen. Un cop instal·lats aquests elements, es 
comprovarà el seu perfecte funcionament. 
 
Instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de tamisat 
 
Totes aquestes instal·lacions s’executaran d’acord amb les normes usuals de muntatge de 
cada instal·lació, seguint les instruccions senyalades pel fabricant dels aparells i complint, en 
cas d’instal·lacions elèctriques, totes les normes de seguretat imposades pel Reglament 
Electrònic d’Alta i Baixa Tensió i altres normes d’aplicació. 
 
Les proves de les instal·lacions s’efectuaran a ple cabal, i es comprovarà el perfecte 
funcionament de tots i cada un dels elements, així com pèrdues de càrrega i rendiments. 
 
Els aparells de mesura i control, abans de col·locar-se en obra, es sotmetran a assaigs en banc 
de proves, i es comprovaran les condicions establertes per al subministrament, i en especial la 
seva capacitat, rendiment, exactitud i sensibilitat. 
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Els buits que s'hagin de realitzar a les fàbriques per a l’emplaçament dels diferents elements, 
es reompliran un cop efectuada i comprovada la corresponent posició dels mateixos, i 
s’evitaran discontinuïtats en els lliscats, de tal forma que s’aconsegueixi un perfecte acabament 
de les fàbriques. 
 
A efectes del termini de recepció i garantia, s’entendrà que les obres i instal·lacions estan 
acabades quan els treballs estiguin enllestits i a punt, en condicions de funcionament tots i 
cada un dels elements que integren els processos d’elevació, impulsió i filtrat. 
 
Amidament i abonament.- Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres 
lineals (m) de conducció col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col.locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. 
 
Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran 
d'abonament independent. 
 
L'execució de les rases i rebliments s'abonarà als preus corresponents d'excavació de rases, 
pous i rebliments compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.27. TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició.- Es defineixen com tronetes i pous de registre, les obres que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis, permetin el seu registre, i en 
el cas dels pous l’accés pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, amb les 
característiques indicades als plànols. Seran de formigó, construïts "in situ", o prefabricats amb 
peces de formigó o excepcionalment d'obra de fàbrica. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300. 
 
Execució de les obres.- L'excavació i posterior rebliment de les rases per l'emplaçament 
d'aquestes obres s'executarà, segons el que es prescriu als articles 2.6 i 2.7 del present Plec i 
el seu amidament està inclòs al de la rasa general. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat indicació en contra es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents, o en el seu defecte a que es senyala als plànols. Compliran el disposat a l’article 
2.28 del present Plec. 
 
Característiques dels pates 
 
Als pous de registre, els pates estaran formats per una barra d’acer corrugat de Ø 12 mm 
recoberta amb un copolimer de polipropilè, amb les dimensions indicades als plànols. Estaran 
fabricats d’acord amb les Normes Americanes ASTM (C-478 i C-497) així com la Norma UNE 
127.011. 
 
Hauran de resistir càrregues puntuals de 160 Kgs. 
 
Es col·locarà un pate cada 0,30 m., disposant el primer a 0,50 m. del fons, i estaran tots 
perfectament alineats verticalment. 
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La col.locació es realitzarà taladrant a la paret 2 forats de Ø 24 mm separats 330 mm. entre els 
eixos. 
 
S’introduiran les puntes dels pates i es colpejaran alternativament als seus extrems amb un 
mas disposant una fusta sobre el pate. 
 
Si el tamany del forat realitzat es superior als 25 mm. s’omplirà amb morter massilla. 
 
Amidament i abonament.- Les tronetes es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment 
executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o tapa, pates i 
altres elements i operacions necessàries per deixar la unitat completament acabada. 
 
Als pous de registre es distingirà: la formació de la base del pou en tubs circulars, que 
s’abonarà per unitats (ut) pel seu corresponent preu, mentre que la base al cas del col.lector 
visitable no serà d’abonament diferenciat de la resta del col.lector; l’alçat que s’abonarà per 
metres lineals totalment finalitzats incloent els pates; i l’execució de la tapa i el marc, que 
s’abonarà per unitats d’acord amb el preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.28. DRENATGES SUBTERRANIS 
 
Definició.- Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es col·loca en el seu 
fons un tub porós, per captació d'aigües, circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i protegit amb un geotèxtil. 
 
Materials.- Tubs de PVC ranurat i geotèxtil procedents de fàbriques especialitzades i material 
granular. 
 
Condicions generals.- Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats  160. 
 
El material utilitzat en la seva fabricació haurà de complir les condicions indicades pels tubs de 
PVC. En cas de que s'utilitzi formigó porós haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi 
necessari per assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de 
(50l/min/dm2) sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
 
La Direcció de les obres podrà exigir la realització d’assaig de permeabilitat dels tubs o dels 
drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, durables i lliures de defectes, esquerdes i 
deformacions. 
 
Resistència. - La Direcció podrà exigir les proves necessàries. Si el tub es de secció circular 
s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. La càrrega de trencament mínim, obtinguda en 
l'esmentat assaig, serà de 1.000 Kg/m. (mil kilograms per metre lineal) 
 
Forma i Dimensions.- La forma i dimensions dels tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així 
com les corresponents juntes, seran les assenyalades en els Plànols o, en altre cas, les que 
assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 
correspongui en els colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel costat còncau de 
la canonada serà d'un centímetre per metre. El diàmetre interior serà fixat en els Plànols, amb 
tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva 
capacitat de desguàs. 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada.- Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu 
fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el 
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota 
la longitud de la rasa. 
 
Col.locació de la canonada.- La col.locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia 
autorització de la Direcció de l'obra. Un cop obtinguda l'autorització els tubs s'estendran en 
sentit ascendent amb els pendents (amb un mínim del 5 per mil) i alineacions indicades en els 
plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els Plànols i les 
instruccions de la Direcció de l’obra. 
 
Col.locació del material filtrant.- El material impermeable es limitarà al que correspon al llit 
d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'alçada 
indicada als plànols, col·locant-lo en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m), que 
es compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició fins 
el gruix total de 50 cm. 
 
Durant les operacions de rebliment de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es 
produeixi cap segregació en els materials filtre utilitzats. 
 
Amidament i abonament.- Els drenatges subterranis es mesuren per metres lineals (m) 
realment executats, mesurats, segons l'eix del tub de drenatge. A l'esmentat amidament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de 
l'assentament, canonades, material filtre geotèxtil, rebliment, compactació, així com qualsevol 
altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
2.29. EMBORNALS I BUNERES. 
 
Definició.- Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o 
en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment protegit per una reixeta, que compleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 
 
Materials.- Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del 
Present Plec. Els marcs i les reixes compliran el disposat a l’article 2.28. 
Execució de les obres.- Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica als plànols i 
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta o pou de caiguda d'aigües es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article 
2.24 (Tronetes i pous de registre). 
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Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir 
lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament.- Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment 
construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües i la 
reixeta i tapa amb els corresponents marcs. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre 
més pròxim, inclòs l'excavació i el rebliment. 
 
2.30. SOBREEIXIDORS 
 
Definició.- Es defineixen com sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal que separen les aigües pluvials de les residuals d’una xarxa de 
concentradors conjunta quan s’assoleix una dilució superior a un mínim establert en el projecte 
(3:1 en el present projecte), permetin el seu registre, i l’accés pel manteniment i la conservació 
de les instal·lacions, amb les característiques indicades als plànols. Seran de formigó, 
construïts "in situ", o prefabricats amb peces de formigó o excepcionalment d'obra de fàbrica. 
 
Materials.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-300. 
 
Execució de les obres.- L'excavació i posterior rebliment de les rases per l'emplaçament 
d'aquestes obres s'executarà, segons el que es prescriu als articles 2.6 i 2.7 del present Plec i 
el seu mesurament està inclòs al de la rasa general. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat indicació en contra es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents, o en el seu defecte a que es senyala als plànols. Compliran el disposat a l’article 
2.28 del present Plec. 
 
Característiques dels pates 
 
Els pates estaran formats per una barra d’acer corrugat de Ø 12 mm recoberta amb un 
copolimer de polipropilè, amb les dimensions indicades als plànols. Estaran fabricats d’acord 
amb les Normes Americanes ASTM (C-478 i C-497) així com la Norma UNE 127.011. 
 
Hauran de resistir càrregues puntuals de 160 Kgs. 
 
Es col·locarà un pate cada 0,30 m., disposant el primer a 0,50 m. del fons, i estaran tots 
perfectament alineats verticalment. 
 
La col.locació es realitzarà taladrant a la paret 2 forats de Ø 24 mm separats 330 mm. entre els 
eixos.  
 
S’introduiran les puntes dels pates i es colpejaran alternativament als seus extrems amb un 
mas disposant una fusta sobre el pate. 
 
Si el tamany del forat realitzat es superior als 25 mm. s’omplirà amb morter massilla. 
 
Mesurament i abonament.- Als sobreeixidors es distingirà: la formació de la base del pou en 
tubs circulars, que s’abonarà per unitats (ut) pel seu corresponent preu; de l’alçat que 
s’abonarà per metres lineals totalment finalitzats incloent l’execució del llavi que fa decantar 
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l’excedent de la dil·lució i, en cas que sigui necessari, el tapiament parcial o total d’algun tub, 
els pates i l’execució de la tapa i el marc, que s’abonarà per unitats d’acord amb el preu 
corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
2.31. JUNTES DE GOMA 
 
Definició.- Element de goma per donar continuïtat als diferents trams de canonades de formigó 
garantint la total estanquitat de la junta entre elements i facilitant els moviments diferencials 
entre trams. 
 
Procedència.- Produïda en fàbrica especialitzada per extrusió o emmotllats amb elastòmers a 
base de neoprè. 
Característiques generals.- Com a norma general compliran el que es disposa a la Norma 
C443-80, assenyalant-se que la resistència a la tracció serà superior a 8 M.Pa i l’elongació en 
ruptura com a mínim del 350%. 
 
La goma per a juntes haurà de ser homogènia, absolutament exempta de butllofes, porus i 
troços de goma de recuperació i tenir una densitat no inferior a nou-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (950 gr/cm3) o superior a un quilogram amb quatre-cents cinquanta grams per 
centímetre cúbic (1,450 Kg/cm3). 
 
Les superfícies exteriors seran llises, suaus i exemptes de butllofes d’aire o cap altre defecte. 
 
No serà atacable per aigües residuals amb un PH comprès entre 3 i 4. 
 
Les juntes d’impermeabilitat de secció de formigó constituïdes in situ tindran un ample no 
inferior als 30 cm. 
 
A més la junta d’unió haruà de complir les següents condicions: 
 
a) Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
b) No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
c) Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència de la canonada. 
d) Durabilitat en front les accions agressives. Les peces especials, colzes, connexions, etc. 
 
Deuran tanmateix complir les condicions que es defineixen al present article. 
 
Normes de qualitat.- El contingut de goma en brut de la qualitat elegida (smocked tipus RMA 
IX) no haurà de ser inferior al cinquanta per cent (50%) en el seu volum, encara que 
preferiblement haurà d’assolir un percentatge superior. 
 
Haurà d’estar totalment exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxids 
metàl·lics, excepte l’òxid de zenc, així com tampoc contindrà extractes acetònics en quantitat 
superior al tres i mig per cent (3,5%). 
 
El sofre lliure i combinat no superarà el dos per cent (2%). Les cendres seran inferiors al deu 
per cent (10%) en pes. Les escòries estaran compostes exclusivament d’òxid de zenc i negre 
de fum de la millor qualitat, estaran exemptes de silici, magnesi i alumini. 
 
L’extracte clorofòrmic no haurà de ser superior al dos per cent (2%) i l’extracte en potassa 
alcohòlica i la càrrega hauran de ser continguts en el percentatge que resulti per diferència. 
 



 
       Urbanització  i ampliació de  l’aparcament 

       del Camp de les Peces    

 
 

 
Plec de Prescripcions Tècniques  

48 

Apart dels antienvellidors, les càrregues hauran d’estar compostes d’òxid de zenc pur, de negre 
de fum pur, sent també tolerat d’una manera impalpable el carbonat càlcic. 
 
Les peces de goma hauran de tractar-se amb antienvellidors la composició dels quals no 
permetrà que es floreixi la seva superfície o s’alterin les seves característiques físiques i 
químiques després d’una permanència durant quatre (4) mesos en el magatzem en condicions 
normals de conservació. 
 
La banda haurà de conservar una elasticitat suficient i estabilitat dimensional a una temperatura 
de més de setanta graus (70°) i han de ser flexible s fins a una temperatura de menys deu graus 
centígrads (-10°C). 
 
Limitacions.- Les toleràncies en les dimensions seran del sis per cent (6%) en qualsevol 
dimensió. 
 
Compliran tot el que es disposa en els articles anteriors i a la Norma C443-80 de l’ASTM, per a 
la comprovació de les quals es realitzaran els assaigs indicats a la Norma esmentada. 
 
A l’assaig d’envelliment accelerat a base d’aire calent durant 4 dies a +70°C (Mètode D573), les 
variacions obtingudes als assaigs de resistència seran inferior al:  
 
15% en resistència a la tracció 
20% a l’elongació en ruptura. 
20% en la duresa. 
 
L’absorció d’aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca de 48 hores a 70°C. 
 
Amidament i abonament.- La formació de les juntes a les seccions constituïdes in situ 
s’abonarà per metre lineal totalment acabat. 
Les juntes a les canonades de formigó no hi seran objecte de l’amidament i el seu preu es 
considera inclòs en el del metre lineal de canonada. 
 
2.32. FERRO FOS A EMPRAR EN MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 
 
Definició.- Conjunts de ferro fos per al seu ús en arquetes de les xarxes de serveis, pous de 
registre i accessos. 
 
Procedència.- Fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals.- Per a pous de registre de clavegueram es fixa l’ús exclusiu de la 
tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm.) de diàmetre útil de pas, segons els plànols del 
projecte, amb l’anagrama indicat en als mateixos i marc quadrat. 
 
Les tapes hauran d’adaptar-se al marc en tota la superfície de la corona circular de 
recolzament entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no sobrepassarà 
els dos mil·límetres (2 mm.) impedint qualsevol moviment lateral. Aniran Proveïdes de 
mecanismes antirobatori. 
 
A fi de que es compleixin les condicions anteriors s’exigeix que l’ajustament mecànic de marc i 
tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
Per a la resta d’elements, les formes, dimensions i pesos hauran de correspondre als models 
fixats en els plànols d’aquest projecte. 
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El càlcul del pes de les peces hauran d’efectuar-se a base d’un pes específic de 7,25 Kg/dm3. 
admetent-se una variació de ±10% respecte al calculat. 
 
Normes de qualitat.- Tot el material emprat serà al menys del tipus D-400 (càrrega de trencada 
40 t) i d’acord amb la Norma UNE-EN-124. Les peces hauran de ser de fosa de grafit esferoïdal 
dúctil, amb grafit de veta fina uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) 
ni tant sols a les arestes, i estarà lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de 
sorra, butllofes, esquerdes de contractació, etc.). Les superfícies estaran lliures de sorra 
cremada i seran llises. 
 
Les característiques mecàniques a exigir seran, d’acord amb els mètodes d’assaig del Plec 
General de Condicions Facultatives per a canonades d’abastament d’Aigües, les següents: 
 
a) Duresa Vrinell 205-235 
b) Resistència a la tracció 18-22 Kg/cm2. 
c) Assaig d’impacte: Hauran de resistir sense trencar-se l’impacte 
produint per un pes de 12 Kg. 
d) Càrrega de prova de 30 tones. 
 
Les mostres per a l’execució dels assaigs de tracció han d’obtenir-se d’apèndix expressament 
col·locats junt amb les peces, de forma cilíndrica de 30 mm. de diàmetre, col·locades a part, 
verticalment, en motlle de terra seca i que han de ser col·locades simultàniament a les peces 
que calguin, amb la fosa de la mateixa qualitat i a la mateixa temperatura. 
 
Per a l’assaig de l’impacte les provetes s’obtindran de la mateixa forma que en el paràgraf 
anterior, però amb una secció quadrada de 50 mm. de cantell. 
 
Recepció.- No es rebran els conjunts de marc, tapa o reixes les característiques dels quals no 
s’ajustin al que s’especifica en aquest article. 
 
Amidament i abonament.- Les tapes i marcs dels pous de registre no s’abonaran per unitat, 
independentment de l’alçada del pou de registre, col·locada en obra, totalment finalitzada. 
 
Les tapes i marcs de les arquetes tampoc seran objecte d’amidament i abocament 
independentment de les arquetes. 
 
2.33. MATERIALS PER A REBLIMENTS LOCALITZATS DE MATERIAL FILTRANT 
 
Procedència.- Els materials a emprar seran àrids naturals o procedents de la trituració de pedra 
de pedrera o grava natural, o àrids artificials exempts d’argila, marga i altres materials estranys. 
 
Normes de qualitat.- Composició granulomètrica: S’ajustarà al que disposa l’article 421 del 
P.G.3. 
 
El material filtrant no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
El coeficient de desgast de “Los Angeles” segons la norma NLT 149/78 serà inferior a quaranta 
(40). 
 
Els materials procedents d’escòries no s’empraran per a aquest ús. 
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Amidament i abonament.- Els materials per a rebliments localitzats de material filtrant no seran 
objecte d’amidament i abonament independentment i el seu preu es considerarà inclòs en el del 
metre lineal de formació de drenatge subterrani (art. 2.25). 
 
VARIS 
 
2.34. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
 
S'executarà d'acord amb les especificacions del P.G.-3. L’amidament i abonament de totes les 
obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al quadre de preus núm. 1. 
Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per deixar totalment 
acabades les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals el preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i la seva col.locació. 
 
2.35. ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
 
Condicions generals.- El projecte contempla l’execució d’una cambra de bombeig amb les 
característiques descrites als plànols on conflueix el tub col.lector i d’on parteix la impulsió. 
 
El preu de la cambra inclou la totalitat de complements per les bombes, sòcols, tubs guies, 
cadenes, etc, així com els pates de polietilè. 
 
Totes les juntes aniran segellades amb productes impermeabilitzadors. 
 
Amidament i abonament.- El sostre i la solera de formigó armat s’abonarà segons el preu definit 
al quadre de preus, mentre que el pou col.lector totalment acabat s’abonarà segons el preu del 
quadre de preus i la cambra de bombeig, totalment acabada segons el preu definit al quadre de 
preus. 
 
La tapa i el marc de la foneria s’abonarà segons el preu definit al quadre de preus. 
 
2.36. BOMBES 
 
a) Procedència.- Solament s’admetran les bombes i motors procedents d’una fàbrica coneguda, 
amb solvència en el mercat. 
 
b) Exigències.- Portaran inscripcions a les que s’indiquen el nom del fabricant, la tensió o 
tensions nominals en volts, la intensitat nominal en ampers, la freqüència en Hertz, l’esquema 
de connexions si hi ha més de dos fils, el factor de potència i la potència nominal per les quals 
han estat previstes. 
 
Les peces de tensió no podran ésser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització 
normal. 
 
Si les connexions s’efectuen mitjançant borns regletes terminals no hauran de servir per allotjar 
cap altra component. 
 
Les peces conductores hauran d’ésser de coure d’aliatge i altres materials apropiats no 
corrosius. 
 
Característiques.- La potència serà de 5 kW per un cabal de 0,208 l/s i donat que l’aigua pot 
arrossegar sorres, seran bombes aptes pel bombeig d’aigües residuals. 
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Amidament i abonament.- S’abonaran per unitat muntada en obra, provada, i contrastat al seu 
rendiment i consum segons el preu del quadre de preus. 
 
 
 
 
Parets del Vallès, juliol de 2014 
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 CAPITOL 01.01 ACTUACIÓ APARCAMENT EXISTENT                                      
 SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS              
M219UF63      M2   FRESATGE PAVIMENT ASFÀLTIC                                        

 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en en-  
 caixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compre-  
 sor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada  
 1 34,000 77,500 2.635,000 
 ________________________________________________________________ 

 2.635,000 1,26 3.320,10 
M21B0002      U    DESMUNTATGE D'ELEMENTS I SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL     

 Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de  
 peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a  
 màxim, amb mitjans manuals i aplec  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 10,90 54,50 
M21BU570      U    ARRENCADA DE PALS DE SENYALS                                      

 Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual  
 de runa sobre camió o contenidor  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 8,94 44,70 
F21B2001      U    DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ                   

 Demolició de protecció de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
 Pas de vianants  
 13 13,000 
 ________________________________________________________________ 

 13,000 18,98 246,74 
F2191305      M    DEMOLICIÓ DE PECES DE GUAL EXISTENTS                              

 Demolició de peces de gual col·locades sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica  
 de runa sobre camió o contenidor  
 1 5,000 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 3,97 19,85 
F2R54239      M3   TRANSPORT DE RESIDUS                                              

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 1 20,700 20,700 
 Fresat  
 1 2.635,000 0,050 131,750 
 ***  
 1 30,000 30,000 
 ________________________________________________________________ 

 182,450 8,05 1.468,72 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS........................  5.154,61 
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 SUBCAPITOL 01.01.02 FERM I PAVIMENTACIÓ                                               
G9J1U010      M2   REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECI                   

 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  
 1 34,000 77,500 2.635,000 
 ________________________________________________________________ 

 2.635,000 0,59 1.554,65 
G9H1U513      T    MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, AMB GRANULAT GRANÍTIC           

 Paviment de mescla bituminosa en calent de color negre, de composició densa D-12, amb granulat  
 granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall (5 cm de  
 gruix)  
 1 2.635,000 0,050 2,400 316,200 
 ________________________________________________________________ 

 316,200 57,55 18.197,31 
F9365G11      M3   BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                      

 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 Vorera  
 1 10,000 0,200 2,000 
 Pas de vianants  
 1 12,000 2,800 0,200 6,720 
 ________________________________________________________________ 

 8,720 73,98 645,11 
F9E1130G      M2   PAVIMENT DE PANOT                                                 

 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt  
 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland  
 Vorera  
 1 10,000 10,000 
 ________________________________________________________________ 

 10,000 31,94 319,40 
F965A1D5      M    VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ                                  

 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants de 20x14  
 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compres-  
 sió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 Eliminació gual  
 1 5,000 5,000 
 Pas de vianants  
 2 35,000 70,000 
 ________________________________________________________________ 

 75,000 25,23 1.892,25 
F991UB40      U    FORMACIÓ D'ESCOCELL                                               

 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 80x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fona-  
 ment i anellat de formigó  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 188,91 944,55 
F9F1612B      M2   PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ                                      

 Paviment de llambortins de forigó de forma rectaungular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de  
 sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4  
 Pas de vianants  
 1 35,000 2,800 98,000 
 ________________________________________________________________ 

 98,000 37,67 3.691,66 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 FERM I PAVIMENTACIÓ ................................  27.244,93 
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 SUBCAPITOL 01.01.03 SENYALITZACIÓ                                                     
GBA1U010      M    PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT                 

 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura reflectora amb microesferes de vi-  
 dre, incloent el premarcatge.  
 Aparcaments  
 2 45,000 90,000 
 19 5,000 95,000 
 2 25,000 50,000 
 11 5,000 55,000 
 12 5,000 60,000 
 3 12,000 36,000 
 12 5,000 60,000 
 3 12,000 36,000 
 12 5,000 60,000 
 3 12,000 36,000 
 10 5,000 50,000 
 2 12,000 24,000 
 1 10,000 10,000 
 10 2,000 20,000 
 2 69,400 138,800 
 28 5,000 140,000 
 ________________________________________________________________ 

 960,800 0,82 787,86 
GBA1U050      M    PINTAT FAIXA 40 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT                       

 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura reflectora amb microesferes de vi-  
 dre, incloent el premarcatge.  
 15 4,000 60,000 
 85 2,800 238,000 
 ________________________________________________________________ 

 298,000 4,27 1.272,46 
GBA32001      M2   PINTAT DE SENYAL DE STOP, FLETXES,... SOBRE PAVIMENT              

 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de  
 vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura reflectora amb microesferes de vidre, incloent el  
 premarcatge  
 Places accessibles  
 2 3,200 6,400 
 Farmàcia  
 1 3,200 3,200 
 Senyals de criculació  
 10 2,000 0,400 8,000 
 5 0,880 4,400 
 1 12,000 0,400 4,800 
 4 5,000 0,400 8,000 
 ________________________________________________________________ 

 34,800 27,27 949,00 
GBB1U010      U    PLACA CIRCULAR DE 60 CM, NIVELL 1                                 

 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant  
 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 50,39 251,95 
GBB1U100      U    PLACA TRIANGULAR DE 70 CM, NIVELL 2                               

 Placa triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1  
 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 50,93 254,65 
GBB11361      U    PLACA RECTANGULAR DE 70 X 120 CM                                  

 Placa rectangular d'alumini de 70x120 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflec-  
 tant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 3 3,000 
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 ________________________________________________________________ 

 3,000 90,93 272,79 
GBBVU205      M    SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI                     

 Subministrament i col·locació de suport per a senyalització vertical d'alumini extruit de secció cons-  
 tant Ø114 mm, amb acabat estriat amb la part superior del suport tancada amb tap d'alumini de la ma-  
 teixa qualitat que el suport i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. Ha de garantir que la dis-  
 tància entre la cota final del paviment de la vorera i la part inferior de la senyal sigui de 2,3 metres.  
 Inclou el dau de base de formigó, de dimensions 0,4x0,4x0,4  
 13 13,000 
 ________________________________________________________________ 

 13,000 46,02 598,26 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01.03 SENYALITZACIÓ ............................................  4.386,97 
 _______________  

 TOTAL CAPITOL 01.01 ACTUACIÓ APARCAMENT EXISTENT .......................................................................................................  36.786,51 
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 CAPITOL 01.02 AMPLIACIÓ APARCAMENT                                              
 SUBCAPITOL 01.02.01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS              
G2194AU5      M2   DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                  

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexca-  
 vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió  
 8 5,000 5,000 200,000 
 1 11,000 5,000 55,000 
 ________________________________________________________________ 

 255,000 5,45 1.389,75 
G219GFC0      M    TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DE DEMOLICIÓ           

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 2 11,000 22,000 
 2 5,000 10,000 
 3 5,000 15,000 
 ________________________________________________________________ 

 47,000 10,41 489,27 
F2213422      M3   EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A REBAIX DEL TERRENY            

 Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa so-  
 bre camió  
 1 690,000 0,200 138,000 
 ________________________________________________________________ 

 138,000 3,71 511,98 
M21Q1001      U    DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC METÀL·LIC       

 Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb  
 fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec  
 8 8,000 
 ________________________________________________________________ 

 8,000 22,91 183,28 
M21Q2001      U    DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE PAPERERA             

 Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, anco-  
 rada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneu-  
 màtic i aplec  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 10,26 20,52 
M21H0001      U    DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMENERES EXTERIORS       

 Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció,  
 de fins a 5 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec,  
 i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 47,21 94,42 
F2R54239      M3   TRANSPORT DE RESIDUS                                              

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 Demolició paviment  
 1 255,000 0,200 51,000 
 Esponjament (30%)  
 1 15,300 15,300 
 ________________________________________________________________ 

 66,300 8,05 533,72 
F2R35039      M3   TRANSPORT MATERIALS D'EXCAVACIÓ                                   

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 Rebaix del terreny  
 1 138,000 138,000 
 Esponjament (15%)  
 1 20,700 20,700 
 ________________________________________________________________ 

 158,700 6,77 1.074,40 
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 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS........................  4.297,34 
 SUBCAPITOL 01.02.02 FERM I PAVIMENTACIÓ                                               
F921101F      M3   BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ        

 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM  
 Nou paviment  
 1 630,000 0,200 126,000 
 ________________________________________________________________ 

 126,000 26,94 3.394,44 
F9H11C52      T    MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20, AMB GRANULAT GRANÍTIC           

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de color negre, de composició grossa g-20 amb  
 granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall (10  
 cm de gruix).  
 Nou paviment  
 1 630,000 0,100 2,400 151,200 
 ________________________________________________________________ 

 151,200 53,45 8.081,64 
G9J1U020      M2   REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECR-1               

 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1  
 1 630,000 630,000 
 
 ________________________________________________________________ 

 630,000 0,57 359,10 
G9J1U010      M2   REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS ECI                   

 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  
 1 630,000 630,000 
 ________________________________________________________________ 

 630,000 0,59 371,70 
G9H1U513      T    MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12, AMB GRANULAT GRANÍTIC           

 Paviment de mescla bituminosa en calent de color negre, de composició densa D-12, amb granulat  
 granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall (5 cm de  
 gruix)  
 Nou paviment  
 1 630,000 0,050 2,400 75,600 
 ________________________________________________________________ 

 75,600 57,55 4.350,78 
F9365G11      M3   BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I                                      

 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 Paviment contenidors  
 1 6,000 6,000 36,000 
 1 7,500 10,500 78,750 
 1 2,000 3,000 6,000 
 ________________________________________________________________ 

 120,750 73,98 8.933,09 
F9F1612B      M2   PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ                                      

 Paviment de llambortins de forigó de forma rectaungular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de  
 sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4  
 Paviment contenidors  
 1 6,000 6,000 36,000 
 1 7,500 10,500 78,750 
 1 2,000 3,000 6,000 
 Vorera  
 1 8,000 3,000 24,000 
 ________________________________________________________________ 

 144,750 37,67 5.452,73 
F9E1130G      M2   PAVIMENT DE PANOT                                                 

 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt  
 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland  
 Vorera  
 1 8,000 3,000 24,000 
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 24,000 31,94 766,56 
F965A01J      M    VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ PER A JARDÍ                      

 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a jardí de 20x14 cm,  
 col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i  
 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  
 1 25,000 25,000 
 ________________________________________________________________ 

 25,000 26,23 655,75 
M9RZU021      U    DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A NOVA RASANT REIXES DESGUAS        

 Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment  
 asfàltic, amb morter d'alta resistència  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 45,25 226,25 
F991UB40      U    FORMACIÓ D'ESCOCELL                                               

 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 80x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fona-  
 ment i anellat de formigó  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 188,91 377,82 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 FERM I PAVIMENTACIÓ ................................  32.969,86 
 SUBCAPITOL 01.02.03 ENLLUMENAT PÚBLIC                                                 
GDG3S0C8      M    CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN CALÇADA, AMB 2 TUBS CORRUGATS FLEXIBL  

 CANALITZACIÓ DE SERVEIS EN CALÇADA, AMB 1 TUB CORRUGAT FLEXIBLES DE PE  
 DE DOBLE CAPA DE 110 MM DE DIÀMETRE,  LLIURE D'HALÒGENS AMB GRAU 7 DE  
 RESISTÈNCIA AL XOC, INCLOENT EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ  
 DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS PLÀ-  
 NOLS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SO-  
 BRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. IN-  
 CLÒS TRANSPORT A OBRA, MUNTATGE SOTERRAT I MATERIAL AUXILIAR I DE FIXA-  
 CIÓ NECESSARI. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CINTA GUIA.  IN-  
 CLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE MATERIAL PLÀSTIC PER A  
 LA SENYALITZACIÓ DE LA CANALITZACIÓ.  INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCA-  
 CIÓ DE BANDA DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA SENYALITZACIÓ DE LA CANALITZA-  
 CIÓ.  
 1 12,000 12,000 
 1 20,000 20,000 
 ________________________________________________________________ 

 32,000 11,78 376,96 
GDK2U100      U    PERICÓ PER A CANALITZACIÓ SERVEIS DE 40X40 CM I 100 CM DE FONDÀR  

 PERICÓ PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 40X40 CM I 100CM DE FONDÀRIA,  
 AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ  
 HM20, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I  
 MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  
 1 1,000 
 ________________________________________________________________ 

 1,000 148,78 148,78 
GDKZS040      U    MARC DE 42X42 CM AMB TAPA DE FOSA DÚCTIL , TIPUS C-250, TOTALMEN  

 MARC DE 42X42 CM AMB TAPA DE FOSA DÚCTIL , TIPUS C-250, TOTALMENT COL·LO-  
 CAT  
 1 1,000 
 ________________________________________________________________ 

 1,000 53,86 53,86 
GG3809U2      M    CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALME  

 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT,  
 INCLÒS MATERIAL AUXILIAR NECESSARI  
 1 12,000 1,050 12,600 
 1 20,000 1,050 21,000 
 ________________________________________________________________ 

 33,600 6,65 223,44 
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FG319254      M    CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT                             

 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 kV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DE-  
 SIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 x 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE  
 PVC, COL·LOCAT EN TUB  
 1 12,000 1,050 12,600 
 1 20,000 1,050 21,000 
 ________________________________________________________________ 

 33,600 3,41 114,58 
GGD1S050      U    PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2   

 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2 M DE  
 LLARGÀRIA DE, 23 MM DE DIÀMETRE I CLAVADA A TERRA I CONECTADA A LA XARXA  
 DE TERRA.  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 24,46 48,92 
FHM11N89      U    EXECUCIÓ DE FONAMENT DE LLUMINÀRIA, DE DIMENSIONS 0.6X0.3X0.6 M.  

 EXECUCIÓ DE FONAMENT DE LLUMENERA, DE DIMENSIONS 0.8X0.8X1.0 M. AMB  
 FORMIGÓ HM-20, INCLOSA LA TORNILLERA PER UNA CORRECTA INSTAL.LACIÓ DE  
 LA COLUMNA DE LA LLUMENERA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I L'ENRETIRADA DE MA-  
 TERIAL SOBRANT A ABOCADOR, INCLOS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT  
 D'ABOCADOR. INCLOSA TAMBÉ LA INSTAL.LACIÓ DE CONNEXIÓ DE LA LLUMENERA  
 A LA XARXA DE TERRA.   
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 70,56 141,12 
GHM1101J      U    DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE FANAL                                

 Desmuntatge i col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us  
 anterior, de fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 105,65 211,30 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02.03 ENLLUMENAT PÚBLIC..................................  1.318,96 
 SUBCAPITOL 01.02.04 SENYALITZACIÓ                                                     
GBA1U010      M    PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT                 

 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura reflectora amb microesferes de vi-  
 dre, incloent el premarcatge.  
 Aparcaments  
 2 15,000 30,000 
 7 5,000 35,000 
 3 13,000 39,000 
 12 5,000 60,000 
 2 12,500 25,000 
 6 5,000 30,000 
 ________________________________________________________________ 

 219,000 0,82 179,58 
GBA1U050      M    PINTAT FAIXA 40 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT                       

 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura reflectora amb microesferes de vi-  
 dre, incloent el premarcatge.  
 15 4,000 60,000 
 85 2,800 238,000 
 ________________________________________________________________ 

 298,000 4,27 1.272,46 
GBA32001      M2   PINTAT DE SENYAL DE STOP, FLETXES,... SOBRE PAVIMENT              

 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de  
 vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura reflectora amb microesferes de vidre, incloent el  
 premarcatge  
 Senyals de criculació  
 3 2,000 0,400 2,400 
 ________________________________________________________________ 

 2,400 27,27 65,45 
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GBB1U010      U    PLACA CIRCULAR DE 60 CM, NIVELL 1                                 

 Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant  
 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 50,39 100,78 
GBB1U100      U    PLACA TRIANGULAR DE 70 CM, NIVELL 2                               

 Placa triangular d'alumini de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1  
 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 50,93 101,86 
GBB11361      U    PLACA RECTANGULAR DE 70 X 120 CM                                  

 Placa rectangular d'alumini de 70x120 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflec-  
 tant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.  
 1 1,000 
 ________________________________________________________________ 

 1,000 90,93 90,93 
GBBVU205      M    SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI                     

 Subministrament i col·locació de suport per a senyalització vertical d'alumini extruit de secció cons-  
 tant Ø114 mm, amb acabat estriat amb la part superior del suport tancada amb tap d'alumini de la ma-  
 teixa qualitat que el suport i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. Ha de garantir que la dis-  
 tància entre la cota final del paviment de la vorera i la part inferior de la senyal sigui de 2,3 metres.  
 Inclou el dau de base de formigó, de dimensions 0,4x0,4x0,4  
 5 5,000 
 ________________________________________________________________ 

 5,000 46,02 230,10 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02.04 SENYALITZACIÓ ............................................  2.041,16 
 _______________  

 TOTAL CAPITOL 01.02 AMPLIACIÓ APARCAMENT.........................................................................................................................  40.627,32 
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 CAPITOL 01.03 PARC                                                              
 SUBCAPITOL 01.03.02 MOBILIARI URBÀ                                                    
MQ1QU200      U    DECAPAT I ENVERNISSAT DE BANC EXISTENT                            

 Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb ai-  
 gua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3  
 capes  
 8 8,000 
 ________________________________________________________________ 

 8,000 53,58 428,64 
FQ115FQ2      U    DAUS DE FORMIGÓ PER A ANCORATGE DE MOBILIARI URBÀ                 
 10 10,000 
 ________________________________________________________________ 

 10,000 21,70 217,00 
MQ1Y0002      U    COL·LOCACIÓ DE BANC METÀL·LIC PROVINENT D'ÚS ANTERIOR             

 Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixa-  
 cions mecàniques sobre daus de formigó  
 8 8,000 
 ________________________________________________________________ 

 8,000 31,24 249,92 
MQ1Y001J      U    COL·LOCACIÓ DE PAPERERA PROVINENT D'ÚS ANTERIOR                   

 Col·locació de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre provinent d'us anterior, col·locat amb  
 fixacions mecàniques sobre daus de formigó  
   
 2 2,000 
 ________________________________________________________________ 

 2,000 15,13 30,26 
 __________________ 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 MOBILIARI URBÀ...........................................  925,82 
 _______________  

 TOTAL CAPITOL 01.03 PARC..............................................................................................................................................................  925,82 
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 CAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT                                                 
XPA000SS      PA   PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L  

 PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA,  
 EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT  
 1 1,000 
 ________________________________________________________________ 

 1,000 1.500,00 1.500,00 
 __________________ 

 TOTAL CAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................  1.500,00 
 _______________  

 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  79.839,65 
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01.01 ACTUACIÓ APARCAMENT EXISTENT............................................................................................................................................................. 36.786,51 46,08 
01.02 AMPLIACIÓ APARCAMENT............................................................................................................................................................................... 40.627,32 50,89 
01.03 PARC ................................................................................................................................................................................................................... 925,82 1,16 
01.04 SEGURETAT I SALUT........................................................................................................................................................................................ 1.500,00 1,88 
 _______________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 79.839,65 
 13,00 % Despeses Generals ..................................  10.379,15 
 6,00 % Benefici industrial......................................  4.790,38 

 ______________________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 15.169,53 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................................................  19.951,93 

 ___________________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 114.961,11 

  

 

 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CATORZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  

 , a 18 de juliol de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 269,79 158,70

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 269,79 t 158,70 m3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 165,750 0,062 66,300

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

asfalt - 329,375 - 131,750

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 495,13 t 0,7544 198,05 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -
-

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Projecte d'urbanització i ampliació de l'aparcament del Camp de les Peces

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

encreuament entre l'Avinguda de Catalunya i carrer Aragó

Parets del Vallès 

no

Comarca : Vallès Oriental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplè 190,44

argiles 0

altres 0
terres contaminades 0

Total 190,44

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 165,75
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no no especial

si inert

no no especial

no inert
no no especial

0,00

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial
si especial

no no especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

190,44

0,00

0,00
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0,00 190,440,00



-

-

-

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 190,44

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 89,51 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

Elements Auxiliars
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 550,36

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.547,48

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

4.547,48

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

1.074,06 1.399,73 2.073,70

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Llinars del Vallès

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

pk,6
Dipòsit controlat de Carretera de Cardadeu a Dosriu E-680.99

-

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

5117,62 952,20 1715,68

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

358,02

-

0,00

-

-

1.074,06 447,53
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- -

- - -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 333,27 T

T 495,13 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Parets del Vallès 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

495,13

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

333,27
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